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Szablon projektu dokumentacji planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 w 

województwie dolnośląskim 

 

1 Etap wstępny pracy nad planem  

1.1 Informacje ogólne 

 

Nazwa obszaru Przeplatki nad Bystrzycą 

Kod obszaru PLH020055 

Opis granic obszaru  (załącznik nr 1) Współrzędne punktów załamania granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 

SDF  (załącznik nr 2) Plik PDF SDF obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą 

PLH020055 

Położenie województwo dolnośląskie, powiat wrocławski,  gmina: Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka 

Powierzchnia obszaru (w ha) 834,6 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 został zatwierdzony na 

podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (2012/14/UE) opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r. (DZ.U.UE L 11/55 z dnia 13 stycznia 

2012 r.) 
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http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia planu 

 

Termin zatwierdzenia planu  

Koordynator planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, +48717117080, +48728942176. 

Planista Regionalny  Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 713406839, 721 468 852. 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, 

tel. 71 340 68 07 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego planem 

 

L.p. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym dokumentem 

planistycznym 

1. Park Krajobrazowy Dolina 

Bystrzycy 

Brak Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 

11 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 

zm.), które uzasadniałyby nieobejmowanie 

całości obszaru projektem planu, tzn. 

- dla obszaru Natura 2000 „Przeplatki nad 

Bystrzycą” nie ustanowiono planu ochrony, 

- obszar nie pokrywa się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody 

lub parku krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony, 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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L.p. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym dokumentem 

planistycznym 

- obszar nie pokrywa się w całości lub części z 

obszarem nadleśnictwa dla którego ustanowiony 

plan urządzania lasu został poddany ocenie 

oddziaływania na środowisko
1
, 

- nie leży na terenie obszaru morskiego 

 

1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji planu.  

1.4 Opis założeń do sporządzenia planu 

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów 

ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992, ze zm.). 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 o powierzchni 834,6 ha został zatwierdzony na 

podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 

                                                 
1 W związku ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie realizacji projektu nr POIŚ.05.03.00-00-186/09 pn. 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, planem zadań ochronnych objęto cały obszar. 
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8278) (2012/14/UE) opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r. (DZ.U.UE L 11/55 z dnia 13 

stycznia 2012 r.) http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML 

Administracyjnie ostoja znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie wrocławskim, gminie Kąty Wrocławskie, 

Mietków, Sobótka. Jest to obszar usytuowany w granicach mezoregionu Równina Wrocławska, należący do makroregionu Nizina Śląska, 

podprowincji Niziny Środkowopolskie. Obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy. Na obszarze dominują siedliska leśne, użytkowane gospodarczo. 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włsieniczników 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)  

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  

6169 przeplatka maturna Euphydryas maturna 

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

1134 różanka Rhodeus sericeus amarus 

1145 piskorz Misgurnus fossilis 

1308 mopek Myotis myotis  

1324 nocek duży Barbastella barbastellus 

1355 wydra europejska Lutra lutra 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML
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Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty wynika z art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Projekt sporządza sprawujący nadzór 

nad obszarem, którym w przypadku obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 ustanawia, w drodze aktu 

prawa miejscowego w formie zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kierując się koniecznością utrzymania 

i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055. 

Struktura i zawartość planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 

w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
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wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla 

ochrony, których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na  

„wspólnym zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie 

sporządzania projektu planu, za kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie 

procesu planistycznego. Stąd też, utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej 

Współpracy) wypracowujących praktyczne założenia do sporządzanego projektu planu. Każda z grup, której plan dotyczy, mogła 

uczestniczyć w jego tworzeniu.  

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji 

samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli 

nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze oraz 

przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055.  

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych 
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pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw. 

Powstający projekt planu zadań ochronnych był udostępniany na bieżąco na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i/lub stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym istniała możliwość zgłaszania uwag 

i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze 

zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne 

Nymphaeion, 

Potamion 

po weryf. 

0,01% (w 

nowej 

granicy 

0,25%) 

- - - A A C A 

stwierdzono tylko jeden 

bardzo mały zbiornik 

przepływowy na cieku 

wpadającym do Grzmiącej 

S2 3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w 

Ranunculion 

fluitantis 
po weryf. 

0,0 
- - - B C C C 

w czasie badań terenowych 

siedliska nie odnaleziono; 

siedlisko należy usunąć z 

przedmiotów ochrony 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S3 6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 
Molinion 

po weryf. 

0,22% (w 

nowej 

granicy 

0,25%) 

- - - B B C B 
stwierdzono dwa niewielkie 

płaty tego siedliska 

S4 6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylion 

alliariae, 

Convolvuletalia 

sepium 

po weryf. 

0,30% (w 

nowej 

granicy 

0,34%) 

- - - A A C B 

stwierdzono niewielkie 

fragmenty przy korycie 

Bystrzycy, stan zachowania 

wyraźnie pogorszony 

S5 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

po weryf. 

6,22% (w 

nowej 

granicy 

7,01 %) 

- - - A A C B 

odnaleziono dość rozległe i 

dobrze wykształcone płaty w 

południowej części obszaru 

S6 9170 

Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

lny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

 po weryf. 

12,13% (w 

nowej 

granicy 

13,68%) 

- - - B B C B 
stwierdzono kilka płatów na 

obrzeżach doliny Bystrzycy 

S7 
*91E

0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe, 

olsy 

źródliskowe 

Salicetum albae, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incacae 

po weryf. 

3,11% (w 

nowej 

granicy 

3,51%) 

- - - A A C A 

dane niekompletne; siedlisko 

to występuje dość często przy 

mniejszych ciekach wodnych 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S8 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Ficario-

Ulmetum 

minoris 

po weryf. 

36,32% (w 

nowej 

granicy 

40,96%) 

- - - B B C B 

siedlisko to zajmuje 

przeważającą część 

powierzchni obszaru 

Z1 6169 
przeplatka 

maturna 
Euphydryas 

maturna  
1000-

300 
  B A C A 

odnaleziono liczne stanowiska 

w obszarze; rozpoznanie 

prowadzono pod koniec maja i 

w czerwcu poszukując motyli 

dorosłych oraz w lipcu 

poszukując gniazd z 

gąsienicami na jesionie. 

Skontrolowano ok. 70% 

płatów potencjalnych siedlisk; 

zaproponowano ocenę ogólną 

B zamiast A jak w SDF 

Z2 1084 
pachnica 

dębowa 
Osmoderma 

eremita  C   C B C C 
odnaleziono trzy stanowiska w 

obszarze 

Z3 1088 
kozioróg 

dębosz Cerambyx cerdo  R   D   - 

gatunku nie odnaleziono w 

obszarze; gatunek należy 

usunąć z przedmiotów 

ochrony, w związku z tym w 

dalszej części dokumentu 

będzie on pomijany 

Z4 1037 trzepla zielona 
Ophiogomphus 

cecilia  C   C B C C 

po raz pierwszy odnaleziono 

gatunek w obszarze podczas 

prac nad planem; 

kontrolowano brzeg rzeki 

Bystrzycy w 3 miejscach ale 

prawdopodobnie trzepla 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

występuje na całej długości 

Bystrzycy w obszarze 

Z5 6177 
modraszek 

telejus 

Phengaris 

teleius 
 R   C B C C 

po raz pierwszy odnaleziono 

gatunek w obszarze podczas 

prac nad planem; nie zdołano 

oszacować liczebności 

populacji 

Z6 6179 
modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 
 C   C B C C 

po raz pierwszy odnaleziono 

gatunek w obszarze podczas 

prac nad planem; nie zdołano 

oszacować liczebności 

populacji 

Z7 
5339 różanka Rhodeus 

sericeus amarus  R   C B C C 

prace terenowe nad 

weryfikacją stanowisk gatunku  

na 3 stanowiskach 

przeprowadzono zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 2012 r.; nie 

potwierdzono występowania 

gatunku mimo obecności 

małży z rodziny Unionidae; 

gatunek należy usunąć z 

przedmiotów ochrony 

Z8 1145 piskorz Misgurnus 

fossilis  R   C A C B 

prace terenowe nad 

weryfikacją stanowisk gatunku  

na 3 stanowiskach 

przeprowadzono zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 2012 r.; nie 

potwierdzono występowania 

gatunku; nie stwierdzono także 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

odpowiednich warunków 

siedliskowych dla piskorza; 

gatunek należy usunąć z 

przedmiotów ochrony 

Z9 1324 nocek duży Myotis myotis  C C  C A C B 

termin prac lipiec – wrzesień 

2012 

Wyznaczono sieć transektów 

połączonych z punktami 

nasłuchowymi, na których 

wykonano detektorowe 

nasłuchy nocne. Umożliwiło 

to obserwację przelotów, 

żerowania i wyloty z 

kryjówek. Termin badań i 

biologia gatunku nie 

pozwoliły na znalezienie 

miejsc hibernacji; Kościół w 

Milinie w 2012 roku nie był 

zasiedlony przez nietoperze, w 

2013 roku w kościele 

wyremontowano dach; na 

skutek pogorszenia stanu 

zachowania, obniżono ocenę 

ogólną na C 

Z1

0 
1308 mopek Barbastella 

barbastellus  C C  C A C B 

opisywana w SDF kolonia 

mopków w Maniowie 

przestała istnieć. W bieżącym 

roku (2012) w kościele został 

wymieniony dach. Poddasze 

nie zostało zasiedlone przez 

nietoperze. Być może w 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgo

wa/R

ozr 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez

. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./

Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

przyszłości zostanie ono 

zasiedlone. Na wieży 

stwierdzono pojedyncze 

odchody mopka. Mopki 

żerujące i migrujące 

spotykano na całym obszarze 

ostoi – zwłaszcza w okolicy 

koryta rzeki i starodrzewi; na 

skutek pogorszenia stanu 

zachowania, obniżono ocenę 

ogólną z B na C 

Z1

1 
1355 

wydra 

europejska Lutra lutra  R   C B C B 

w toku prac nad Planem 

zweryfikowany zostanie stan 

zachowania gatunku w 

obszarze i znaczenie obszaru 

dla krajowej populacji wydry 

Z1

2 
 

bóbr 

europejski Castor fiber     D    

gatunek występuje w obszarze, 

ale ze względu na niewielką 

populację, nadano kategorię 

D, w związku z tym w dalszej 

części dokumentu będzie on 

pomijany 

 

 

1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.  

 

Pierwsze spotkanie informujące samorząd gminny o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów planów zadań ochronnych (PZO). Następnie 28 lutego 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz 1 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu 

województw: dolnośląskim, ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Sobótce, Mietkowie i Kątach Wrocławskich. Kolejnym 

obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do opracowywania 

projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone 

na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało 

opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu opolskim. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Sobótce, Mietkowie i Kątach Wrocławskich. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 9 marca 2012 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach 

przyrodniczych obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów 

ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną obszaru. Listę stron przekazano Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych spotkaniach z 

odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano trzy spotkania z udziałem kluczowych grup interesu w tym 

zarządców i właścicieli gruntów położonych w granicach obszaru.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2012 r. w Sobótce. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli RDOŚ Wrocław i Wykonawcy projektu PZO, 

wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Miękinia. Na pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy 

interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem 

planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli samorządu lokalnego i struktur terenowych PGL LP w proces 
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sporządzania PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych 

dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu 

procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu planu. Drugie spotkanie odbyło się 

17 października 2012 r. w Kątach Wrocławskich. Na spotkaniu zostały zaprezentowane przedmioty ochrony oraz ocena ich stanu, a także 

wstępne propozycje zmiany granicy obszaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecie spotkanie odbyło się 10 lipca 2013 r. w Kątach Wrocławskich. Dyskutowano między innymi o zaplanowanych działaniach ochronnych 

dla przedmiotów ochrony, wynikach analizy dokumentów planistycznych oraz nowej zaproponowanej przez Wykonawcę granicy obszaru.  

Przeprowadzono również wizję terenową - zaprezentowano wybrane przedmioty ochrony w terenie. 

 

Fot. 1. I spotkanie ZLW w Urzędzie Miejskim w Sobótce (fot. K. Żuk) 
Fot. 2. II spotkanie ZLW w Urzędzie Miejskim w Katach Wrocławskich 

(fot. K. Żuk)  
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1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

 (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na zamieszczenie danych personalnych w projekcie PZO w formie pisemnego 

oświadczenia). 

 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

oddz. We Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu 

Państwa 
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław 

Tel. 71 356 39 00 

wroclaw@anr.gov.pl  

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji i Rolnictwa Oddział 

Dolnośląski 

Wsparcie finansowe rolnictwa i na obszarach 

wiejskich instrumentów współfinansowanych 

z unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 
Tel. 71 369 74 00  

dolnoslaski@arimr.gov.pl  

Fot. 3. III spotkanie ZLW - prezentacja w terenie oprzędów gąsienic 

przelatki maturna na liściach jesionu (fot. R. Łojko) 

Fot. 4.III spotkanie ZLW – planowanie działań ochronnych  w 

drzewostanach Nadleśnictwa Miękinie (fot. R. Łojko) 

mailto:wroclaw@anr.gov.pl
mailto:dolnoslaski@arimr.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie rolników, działalność na rzecz 

rozwiązywania ich problemów, doradztwo w 

zakresie rozwoju gospodarstw rolniczych, 

różnicowania ich działalności, pozyskiwania 

środków finansowych 

ul. Zwycięska 10, 53-033  Wrocław 
Tel. 71 339 98 26  Fax 71 339 98 90  

sekretariat@izbarolnicza.pl  

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział Wrocław 

Ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i 

historycznych Dolnego Śląska, 

Zarządzanie Parkami Krajobrazowymi Dolnego 

Śląska 

ul. Puszczykowska 10, 50-559 

Wrocław 

Tel. 71 364 27 58 Fax 71 336 72 89 

wroclaw@dzpk.pl  

Biuro Urządzania i Geodezji Leśnej 

w Brzegu 
Planowanie gospodarki leśnej ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg 

Tel. 77 416 28 87 Fax 77 416 28 86 

sekretariat@brzeg.buligl.pl  

Nadleśnictwo Miękinia 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 

ekologiczna i promocja, wykonywanie zadań z 

zakresu ochrony przyrody w obszarze Natura 

2000 

ul. Sportowa 2 , 55-330 Miękinia 
Tel. 71 314 00 63 Fax 71 317 81 84 

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wrocławiu 
Kontrolowanie gospodarki łowieckiej 

ul. Wodzisławska 10 b, 52-017 

Wrocław 

Tel. 71 34 00 858 Fax 71 73 45 200 

zo.wroclaw@pzlow.pl  

Polski Związek Wędkarski Okręg we 

Wrocławiu 

Prowadzenie gospodarki rybackiej na wodach 

w graniach obszaru Natura 2000 

Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 

Wrocław 

Tel. 71 344 44 01  

pzw_wroclaw@poczta.onet.pl  

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

Doradztwo rolnicze w zakresie rozwoju wsi, 

rynków rolnych, w szczególności bezpośrednie 

wsparcie rolników w ramach WPR w obszarach 

tematycznych: zdrowie i dobrostan zwierząt, 

zdrowotność roślin, ochrona środowiska, 

upowszechnianie programów rolno 

środowiskowych i zasad cross-complience 

ul. Zwycięska 12 , 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 79 12 Fax 71 339 79 12 

pzd.wroclaw@dodr.pl  

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych Wrocław 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 

ekologiczna i promocja, sporządzanie projektów 

Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław 
Tel. 71 377 17 00 Fax 71 328 24 01 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl   

mailto:sekretariat@izbarolnicza.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
mailto:sekretariat@brzeg.buligl.pl
mailto:miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:zo.wroclaw@pzlow.pl
mailto:pzw_wroclaw@poczta.onet.pl
mailto:pzd.wroclaw@dodr.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Planów Urządzania Lasu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja 

i udostępnianie informacji w tym zakresie, 

nadzór nad rezerwatem przyrody i ustanawianie 

jego planu ochrony 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-

153 Wrocław 

Tel. 71 340 68 07 

Fax 71 340 68 06 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl  

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

Tel. 71 337 88 88 

sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl   

zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl  

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja 

polityki ochrony środowiska na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji i promocja regionu, 

sporządzania uproszczonych planów urządzania 

lasów niepaństwowych 

ul. T. Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław 

Tel. 71 722 17 00 Fax 71 722 17 06 

starostwo@powiatwroclawski.pl  

Urząd Gminy Mietków 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Kolejowa 22a, 55-081 Mietków 
Tel. 71 316 81 13 Fax 71 316 81 84 

mietkow@dip.pl  

Urząd Gminy Kąty Wrocławskie 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie 

Tel.: 71 390 72 00, 71 390 72 06, 

fax: 71 390 72 01, 

urzad@katywroclawskie.pl 

Urząd Gminy Sobótka 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka 

Tel. 71 31 62 043 do 045 

fax. 71 31 62 123 

e-mail:urzad@sobotka.pl 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, udostępnianie informacji, 

prowadzenie polityki w zakresie ochrony 

krajobrazu, tworzenie parków krajobrazowych 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-

411 Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341 81 48 

umwd@dolnyslask.pl  

PTPP pro Natura 
Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

ul. Podwale 75, 

50-449 Wrocław 

Tel. 71 343-09-58 

pronatura@pronatura.org.pl 

Klub Przyrodników 
Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

ul. 1 Maja 22, 

66-200 Świebodzin 

Tel. 68 382-82-36 

fax. 683 82-82-36 

mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl
mailto:mietkow@dip.pl
mailto:urzad@katywroclawskie.pl
mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:pronatura@pronatura.org.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

kp@kp.org.pl 

Fundacja EkoRozwoju 
Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 
  

Sołectwo w Kamionnej (gm.Kąty 

Wrocławskie) Marian Płatnik 
Jednostka pomocnicza gminy 

Kamionna 12, 55-080 Kąty 

Wrocławskie 

Tel. 71 789 10 82 

kamionna@katywroclawskie.pl  

Sołectwo w Czerńczycach (gm. Kąty 

Wrocławskie) Wiesław Michów 
Jednostka pomocnicza gminy 

ul. Piaskowa 21, Czerńczyce, 55-080 

Kąty Wrocławskie 

Tel. 607 700 901 

czerenczyce@katywroclawskie.pl  

Sołectwo w Zachowicach- Stradowie 

(gm. Kąty Wrocławskie) Witold 

Zarzycki 

Jednostka pomocnicza gminy 
Słoneczna 21, Zachowice, 55-080 

Kąty Wrocławskie 

Tel. 71 316 97 16, 669 420 834 

zachowice@katywroclawskie.pl  

Sołectwo w Okulicach (gm. Sobótka) 

Andrzej Rakowski  
Jednostka pomocnicza gminy 

ul. Leśna 29, Okulice, 55-050 

Sobótka 

Tel. 71 391 20 50 

okulice@sobotka.pl  

Sołectwo w Milinie (gm. Mietków) 

Krystyna Janicka 
Jednostka pomocnicza gminy 

ul Chłopska 1, Milin, 55-081 

Mietków 
milin@mietkow.com  

Sołectwo w Piławie (gm. Mietków) 

Wacław Parka 
Jednostka pomocnicza gminy Piława 31, 55-081 Mietków pilawa@mietkow.com  

Sołectwo w Maniowie Wielkim (gm. 

Mietków) Grażyna Sienicka 
Jednostka pomocnicza gminy 

Krótka 1, Maniów Wielki, 55-081 

Mietków 
maniowwielki@mietkow.com  

Sołectwo w Proszkowicach (gm. 

Mietków) Marek Koryziński 
Jednostka pomocnicza gminy 

Szkolna 32, Proszkowice, 55-081 

Mietków 
proszkowice@mietkow.com  

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

Zarządzanie i utrzymywanie wód istotnych z 

punktu widzenia prowadzenia gospodarki rolnej 
al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław 

Tel. 71 322 66 81, 71 322 79 29 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl  

Instytut Rozwoju Terytorialnego 
Planowanie przestrzenne na szczeblu 

województwa, udostępnianie informacji 
ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław 

Tel. 71 343 08 49 

biuro@eko.org.pl  

Polski Klub Ekologiczny Okręg 

Dolnośląski 

Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

ul. Chełmońskiego 12, 51-630 

Wrocław 

Tel. 71 347 14 45 

klub@eko.wroc.pl  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu 

Opieka nad zabytkami oraz kontrolowanie 

przestrzegania i stosowania przepisów 

dotyczących ochrony zabytków 

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 

Wrocław 

Tel. 71 343 65 01 

wosozwr@rubikon.pl  

Generalna Dyrekcja Ochrony Prowadzenie i realizacja polityki ochrony  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Tel. 22 579 21 99 

mailto:kp@kp.org.pl
mailto:kamionna@katywroclawskie.pl
mailto:czerenczyce@katywroclawskie.pl
mailto:zachowice@katywroclawskie.pl
mailto:okulice@sobotka.pl
mailto:milin@mietkow.com
mailto:pilawa@mietkow.com
mailto:maniowwielki@mietkow.com
mailto:proszkowice@mietkow.com
mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
mailto:biuro@eko.org.pl
mailto:klub@eko.wroc.pl
mailto:wosozwr@rubikon.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Środowiska, Departament Obszarów 

Natura 2000 

środowiska na obszarze kraju, udostępnianie 

informacji o środowisku, nadzór nad obszarami 

Natura 2000 

Warszawa kancelaria@gdos.gov.pl  

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Biuro Ochrony Środowiska 

Działalność przewozowa oraz zarządzanie 

liniami kolejowymi 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Tel. 22 473 35 53 

ios@plk-sa.pl  

Autorzy SDF - Krzysztof Świerkosz 
Prowadzenie prac naukowych m.in. w zakresie 

przyrody ożywionej Obszaru 

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 

50-335 Wrocław 

krissw@biol.uni.wroc.pl 

Autorzy SDF – Adam Malkiewicz 
Prowadzenie prac naukowych m.in. w zakresie 

przyrody ożywionej Obszaru 

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony 

Bezkręgowców 

ul. Przybyszewskiego 63/77,  

51-148 Wrocław 

amalki@biol.uni.wroc.pl  

Pracownia Biologii Konserwatorskiej 

i Ochrony Bezkręgowców 

Prowadzenie prac naukowych m.in. w zakresie 

przyrody ożywionej Obszaru 

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony 

Bezkręgowców 

ul. Przybyszewskiego 63/77,  

51-148 Wrocław 

Tel. 71 375 63 85 

protka@biol.uni.wroc.pl  

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy  

 

 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 71 340 68 39, 

721 468 852, Pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-951 Wrocław 

Renata Sierżant Członek ZLW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rsierzant@rdos.wroclaw.pl 

Katarzyna Żuk Wykonawca PZO URS Polska Sp. z o.o. katarzyna.zuk@urs.com 

Waldemar Zaremba Członek ZLW Nadleśnictwo Miękinia waldemar.zaremba@lasy.gov.pl 

Piotr Tałałas Członek ZLW Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

mailto:kancelaria@gdos.gov.pl
mailto:ios@plk-sa.pl
mailto:krissw@biol.uni.wroc.pl
mailto:amalki@biol.uni.wroc.pl
mailto:protka@biol.uni.wroc.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:rsierzant@rdos.wroclaw.pl
mailto:katarzyna.zuk@urs.com
mailto:waldemar.zaremba@lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
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Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Wrocław 71 377 17 33, 502 783 918 

Olga Zając Członek ZLW Nadleśnictwo Miękinia olga.zajac@wroclaw.lasy.gov.pl 

Anna Szczepańska Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 71 3907207 

Agnieszka Zakrzewska Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 71 3907227 

Bartosz Błaszczak Członek ZLW Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 71 7221853 

Natalia Szpik-Twardowska Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Sobótka 71 3351239 

Monika Liberska Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Sobótka 71 3351233 

Jolanta Czaplińska Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Sobótka 71 3351225 

Wiesław Pazgan Członek ZLW Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 509 761 063 

Radosław Sosnowski Członek ZLW Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 509 761 063 

Jacek Bekieszczuk Członek ZLW Nadleśnictwo Miękinia jacek.biekieszczuk@wroclaw.lasy.gov.pl  

Katarzyna Ossowska 

Kościelniak 

Członek ZLW 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych kkoscielniak@dzpk.pl  

Piotr Śnigucki Członek ZLW Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych psniegucki@dzpk.pl  

Grażyna Góral 
Członek ZLW 

RDLP we Wrocławiu 
grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl  

502 783 918 

Kamil Martyniak Członek ZLW RDOŚ we Wrocławiu kmartyniak@rdos.wroclaw.pl 

Przemysław Nowacki Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie gp@katywroclawskie.pl  

Edyta Gajos Członek ZLW DODR Wrocław e.gajos@dodr.pl 

Mieczysław Reps Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie mietekreps@op.pl  

Antoni Kopeć Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie akopec@onet.pl 

Adam Kozarowicz Członek ZLW Gmina Mietków sekretariat@mietkow.com  

Krystyna Janicka Członek ZLW Sołtys Milin milin@mietkow.com 

Tomasz Międzyrzecki Członek ZLW Nadleśnictwo Miękinia tomasz.miedzyrzecki@wroclaw.lasy.gov.pl 

Katarzyna Łyszkiewicz Członek ZLW Nadleśnictwo Miękinia katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl  

Jadwiga Wójcik Członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie osir@katywroclawskie.pl 71 390 82 08 

Dorota Januszkiewicz-Mróz Członek ZLW Starostwo Powiatowe we Wrocławiu os@powiatwroclawski.pl 71 722 18 51 

Piotr Reda Członek ZLW Leaf Project Studio Reda Piotr p.reda@lps.com.pl  

mailto:olga.zajac@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:jacek.biekieszczuk@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:kkoscielniak@dzpk.pl
mailto:psniegucki@dzpk.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:kmartyniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:gp@katywroclawskie.pl
mailto:e.gajos@dodr.pl
mailto:mietekreps@op.pl
mailto:akopec@onet.pl
mailto:sekretariat@mietkow.com
mailto:milin@mietkow.com
mailto:tomasz.miedzyrzecki@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:osir@katywroclawskie.pl
mailto:os@powiatwroclawski.pl
mailto:p.reda@lps.com.pl
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Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

- Członek ZLW Luxdoor sp. z o. o biuro@luxdoor.pl  

2 Etap II Opracowanie projektu planu 

Moduł A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Herbich J. (red.) 2004. Wody słodkie i 

torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Tom 2. 

opisy siedlisk z ich 

cechami wrażliwymi i 

metodami ochrony 

podstawowe źródło na 

temat identyfikacji i 

ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/nat

ura2000/ 

 

 Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, 

ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Tom 3. 

opisy siedlisk z ich 

cechami wrażliwymi i 

metodami ochrony 

podstawowe źródło na 

temat identyfikacji i 

ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/nat

ura2000/ 

 

 Herbich J. (red.) 2004. Lasy i bory. 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Tom 5. 

opisy siedlisk z ich 

cechami wrażliwymi i 

metodami ochrony 

podstawowe źródło na 

temat identyfikacji i 

ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/nat

ura2000/ 

 

 Korzeniak J. 2011. 6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe łąki świeże 

(Arrhenatherion). w: Cierlik G. i in.: 

Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom 1/3. Typy siedlisk 

przyrodniczych. s. 278-294. 

metodyka monitoringu 

siedliska 6510 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Michalska-Hejduk D. 2011. 6410 metodyka monitoringu użyte przy ocenie stanu plik pdf, 

mailto:biuro@luxdoor.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion). Metodyka badań 

siedliska 6410 zachowania siedliska http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2011. 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvulion sepium). w: Cierlik G. i 

in.: Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom 1/3. Typy siedlisk 

przyrodniczych. s. 264-277. 

metodyka monitoringu 

siedliska 6430 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Pawlaczyk P. 2010. 91E0* łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy źródliskowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae). Monitoring siedlisk 

przyrodniczych, przewodnik 

metodyczny. 

metodyka monitoringu 

siedliska 91E0 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska  

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Pawlaczyk P. i in. 2010. 91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. w: 

Cierlik G. i in.: Opracowanie tekstów 

przewodników metodycznych dla 

gatunków i siedlisk przyrodniczych. Tom 

1/3. Typy siedlisk przyrodniczych. s. 

264-277. 

metodyka monitoringu 

siedliska 91F0 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska  

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Pawlaczyk P. 2011. 9160 Grąd 

subatlantycki Stellario-Carpinetum. 

Monitoring siedlisk przyrodniczych, 

przewodnik metodyczny. 

metodyka monitoringu 

siedliska 9160 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska 

9170 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Wilk-Woźniak E. 2011. 3150 Starorzecza 

i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion. Metodyka monitoringu. 

metodyka monitoringu 

siedliska 3150 

użyte przy ocenie stanu 

zachowania siedliska  

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Korzeniak J. 2011. 6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe łąki świeże 

(Arrhenatherion). w: Cierlik G. i in.: 

Sprawozdanie z prac monitoringowych w 

roku 2011. s. 265-283. 

stan zachowania 

siedliska 6510 w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Michalska-Hejduk D. 2011. 6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion). Wyniki monitoringu 

stan zachowania 

siedliska 6410 w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Mróz W. 2011. 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvulion sepium). w: 

Cierlik G. i in.: Sprawozdanie z prac 

monitoringowych w roku 2011. s. 232-

249. 

stan zachowania 

siedliska 6430 w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Pawlaczyk P. 2010. 91E0* łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy źródliskowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae). Wyniki monitoringu. 

stan zachowania 

siedliska 91E0* w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Pawlaczyk P. i in. 2010. 91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. 

Wyniki monitoringu. 

stan zachowania 

siedliska 91F0 w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Wilk-Woźniak E. i in. 2011. 3150 

Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion. w: Cierlik G. i 

in.: Sprawozdanie z prac 

monitoringowych w roku 2011. s. 43-65. 

stan zachowania 

siedliska 3150 w 

polskiej sieci Natura 

2000 

świeże i precyzyjne dane 

na temat zachowania 

siedliska w Polsce 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 Świerkosz K., Malkiewicz A. 2008. 

Standardowy formularz danych dla 

dane na temat 

przedmiotów ochrony 

dane szczegółowe, lecz 

wymagają weryfikacji 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
http://natura2000.gdos.gov.pl/
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą obszaru Natura 2000, 

ich stanu zachowania i 

zagrożeń 

terenowej  

 

Przewodnik metodyczny. Tom 6. 

Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków. 

2004. Modraszek telejus. Modraszek 

nausitous. Przeplatka maturna. 

przedstawiono 

informacje o gatunkach 

bezkręgowców z 

Załącznika II 

Dyrektywy 

Siedliskowej, w tym 

mapy z 

rozmieszczeniem oraz 

informacje o biologii 

gatunku 

mało przydatna, zawiera 

ogólne wiadomości 

plik pdf 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natu

ra2000/index.php?lang=pl 

 

 
Wołos A., Teodorowicz M., 

Mioduszewska H., Czerwiński T., 

Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus 

A., 2003: Rejestracja połowów 

wędkarskich w wodach użytkowanych 

przez Jeleniogórski, Legnicki, 

Wałbrzyski i Wrocławski Okręg PZW. 

SPW „EDYCJA” Olsztyn. 

Dane o połowach 

wędkarskich w 

Bystrzycy. W połowach 

wędkarskich różanka i 

piskorz nie są 

odnotowane, ponieważ 

nie stanowią obiektu 

połowów (są gatunkami 

chronionymi) 

Dane historyczne 2002 
Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A., 

1996: Ichtiofauna Bystrzycy i jej 

dopływów (dorzecze Odry). Roczniki 

Naukowe PZW, 9: 63-90. 

Rozmieszczenie ryb i 

minogów w ciekach 

zlewni Bystrzycy. 

Dane historyczne 1993-

1994. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia. Metodyka monitoringu. Wyniki 

monitoringu. W ramach: Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000. 

Metodyka zawiera opis 

wskaźników i 

parametrów 

stosowanych do oceny 

stanu populacji gatunku 

i jego siedliska. Wyniki 

monitoringu 

przydatna przy 

sporządzaniu PZO 

plik pdf, 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/p

df/przewodnik_metodyczny_ophi

ogomphus_cecilia.pdf  

http://www.gios.gov.pl/siedliska/p

df/wyniki_monitoringu_zwierzat_

ophiogomphus_cecilia.pdf  

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ophiogomphus_cecilia.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ophiogomphus_cecilia.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ophiogomphus_cecilia.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_ophiogomphus_cecilia.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_ophiogomphus_cecilia.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_ophiogomphus_cecilia.pdf
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 przedstawiają aktualne 

informacje na temat 

zasobów gatunku w 

Polsce 

 1324 Nocek duży Myotis myotis. 

Metodyka monitoringu. W ramach: 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000. 

Metodyka zawiera opis 

wskaźników i 

parametrów 

stosowanych do oceny 

stanu populacji gatunku 

i jego siedliska. 

przydatna przy 

sporządzaniu PZO 

plik pdf 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/p

df/przewodnik_metodyczny_myot

is_myotis.pdf  

Materiały 

niepublikowane 

Operat rybacki, obwód rybacki, IV.4. 

rzeka Bystrzyca NR 4, maszynopis PZW 

Okręg we Wrocławiu, Wrocław 2004. 

Charakterystyka i 

rozmieszczenie 

ichtiofauny w 

Bystrzycy na odcinku 

od zbiornika Mietków 

do ujścia do Odry. 

Różanka jest wykazana 

jako gatunek rzadki, 

występujący w dolnym 

biegu Bystrzycy, 

natomiast piskorz jako 

gatunek występujący 

sporadycznie. 

Dane historyczne do roku 

2003 

PZW okręg we Wrocławiu 

RZGW Wrocław 

Plany/programy/strate

gie/projekty 
Krajowa strategia gospodarowania 

wydrą. Romanowski J., Orłowska L., 

Zając T. SGGW Warszawa 2011 

Plan zarządzania 

populacją gatunku, w 

tym ogólne działania 

ochronne w skali kraju 

Niezadawalająca SGGW Warszawa 

 Plan działań ochronnych dla gatunku 

wydra (projekt). Romanowski J., Looney 

D. (red.). Ministerstwo Środowiska, 

Dziekanów Leśny 2007. 

Plan zarządzania 

populacją gatunku 
Niezadawalająca Ministerstwo Środowiska 

Opinie     

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

    

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Kazuń A. 2012. Ekspertyza przyrodnicza 

wykonana na potrzeby opracowania 

planu zadań ochronnych Przeplatki nad 

Bystrzycą PLH020055. Siedliska 

przyrodnicze.  

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

ochronnych dla 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 Malkiewicz A., Żuk K. 2012. Ekspertyza 

przyrodnicza wykonana na potrzeby 

opracowania planu zadań ochronnych 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055. 

Owady 

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

ochronnych dla 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 Błachuta J. 2012. Ekspertyza 

przyrodnicza wykonana na potrzeby 

opracowania planu zadań ochronnych 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055. 

Ryby.  

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

ochronnych dla 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 
Kisiel P. 2012. Ekspertyza przyrodnicza 

wykonana na potrzeby opracowania 

planu zadań ochronnych Przeplatki nad 

Bystrzycą PLH020055. Płazy.  

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

ochronnych dla 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 Lewandowski W. 2012. Ekspertyza 

przyrodnicza wykonana na potrzeby 

opracowania planu zadań ochronnych 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055. 

Ssaki inne niż nietoperze.  

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

ochronnych dla 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 Pakuła M. 2012. Ekspertyza 

przyrodnicza wykonana na potrzeby 

opracowania planu zadań ochronnych 

Ocena stanu 
zachowania gatunku, 

opis zagrożeń i działań 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 
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Informacja o obszarze 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055. 

Nietoperze. 

ochronnych dla 

gatunku 

 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 o powierzchni 834,6 ha został zatwierdzony jako OZW Decyzją 

Wykonawczą Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE) 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2009 r. (DZ.U.UE L  z dnia 13 lutego 2009 r.). 

 

Położenie 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 położony jest w całości na terenie województwa dolnośląskiego, 

w powiecie wrocławskim, na terenie gmin: Katy Wrocławskie, Mietków, Sobótka.  

 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (wg Kondrackiego 2002) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31), 

Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318), 

Makroregion: Nizina Śląska (318.5), 

Mezoregion: Równina Wrocławska (318.53) 
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Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Tramplera i in. 1990) obszar znajduje się w następujących jednostkach przyrodniczo-leśnych: 

Kraina Śląska   

Dzielnica Wrocławska 

Mezoregion Równiny Wrocławskiej 

 

Według regionalizacji geobotanicznej (wg Matuszkiewicza 2008) obszar znajduje się w następujących jednostkach geobotanicznych: 

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa  

B. Dział Brandenbursko-Wielkopolski 

B.5. Kraina Dolnośląska  

B.5.1. Okręg Legnicko-Brzeski 

B.5.1.h Podokręg Wrocławski 

 

Gleby 

W granicach obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 dominują stosunkowo żyzne gleby. Przeważają gleby płowe, brunatne oraz mady. 

 

Klimat 

Obszar Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 zaliczany jest jako region klimatyczny Dolnośląski Środkowy (Woś A. 1999). Najczęściej w roku 

występuje tu pogoda umiarkowanie ciepła (131 dni), bardzo ciepła (87 dni) oraz przymrozkowa (83 dni). Dni mroźnych jest 28, w tym bardzo 

mroźnych 1,4. Średnia temperatura roczna omawianego terenu kształtuje się w przedziale pomiędzy 7,5-8,5
o
C. Meteorologiczny okres 

wegetacyjny jest dość długi i wynosi 210-225 dni rocznie. Suma rocznych opadów mieści się w przedziale pomiędzy 500 a 600 mm. Natomiast 
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średnia roczna ilość dni z pokrywą śnieżną  nie przekracza 40 dni. 

 

Wody powierzchniowe. 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 położony jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Bystrzycy. 

Bystrzyca stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP) Bystrzyca od zbiornika Mietków do Strzegomki (PRLW6000613479), leży w 

regionie wodnym Środkowej Odry, na obszarze dorzecza Odry. Odcinek rzeki Bystrzycy przebiegający w granicach obszaru Natura 2000 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 zaklasyfikowano jako nizinną rzekę żwirową (20), o statusie naturalna część wód, w dobrym stanie 

ekologicznym gdzie osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone. Cele środowiskowe dla Bystrzycy od zbiornika Mietków do 

Strzegomki nie podlegają derogacjom. 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 leży na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy (1. 

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Wrocławskiego z 27października1998r. ( Dz. Urz. Woj. Wro. Nr 19, poz. 210) 2. Rozporządzenie Wojewody 

Wrocławskiego z 21 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 252, poz. 3735) 3. Rozp. Nr 22 Wojewody Dolnośląskiego z 28 listopada 2008 r. ( 

Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317, poz. 3921 )). 

 

Struktura krajobrazu 

Znaczną część (67%) obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 stanowią lasy mieszane. Pozostałą cześć obszaru stanowią siedliska rolnicze 

oraz łąki. Spośród siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG największą powierzchnię zajmują łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91F0 oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 9170. W 

granicach obszaru występują niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510, rzadko występują 
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zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410. Sporadycznie występują ponadto starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 3150, ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 

oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) 91E0. 

 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszarem Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym, zlokalizowanym najbliżej obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 jest Specjalny 

Obszar Ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą PLH020103, oddalony o ok. 2 km na północ, kolejnym jest zlokalizowany ok. 5 km na południe 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Masyw Ślęży PLH020040. Obszar Przeplatki nad Bystrzycą położony jest ponadto w sąsiedztwie (ok. 2 km 

na zachód) Obszaru Specjalnej Ochrony Zbiornik Mietkowski PLB020004.  

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  

Najpoważniejsze zagrożenia obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 wiążą się z możliwością zmian struktury użytkowania ziemi, 

likwidacją i zaorywaniem łąk lub ekstensyfikacją produkcji oraz zmianami w mozaikowym krajobrazie doliny. Ponadto zagrożeniem są nagłe 

zmiany przepływów w rzece Bystrzycy związane z działalnością zbiornika retencyjnego w Mietkowie, możliwa erozja dna rzeki i związane z nią 

obniżanie się poziomu wód gruntowych, okresowe przesuszanie lasów łęgowych i łąk wilgotnych będących siedliskiem przelatki maturna 

Euphydryas maturna, a także miejscami intensywna gospodarka leśna. 

 

 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 
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Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 490,3552 58,7554 % 

Własność komunalna 0,0000 0,0000 % 

Własność prywatna 20,0000 2,3964 % 

Grunty orne  227,1837 27,2216 %  

Łąki trwałe  52,6762  6,3118 % 

Pastwiska trwałe  36,2458 4,3430 %  

Sady  0,0000 0,0000 % 

Grunty pod stawami  0,0000 0,0000 % 

Nieużytki  1,1521 0,1380 %  

Wody stojące  0,0000 0,0000 % 

Wody płynące Skarb Państwa 6,9277 0,8301 % 

Grunty zabudowane  0,0190 0,0023 % 

Inne  0,0118 0,0014 % 

 

 

2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy brak 

Sady  brak 
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Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Trwałe użytki zielone  prywatna 4,8602 ha (obręb Milin dz. ew. 500, 

508, 511, 513, 514, 515)  

Dopłaty realizowane w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, Oś II Poprawa środowiska 

naturalnego i obszarów wiejskich, Program 

rolnośrodowiskowy, Wariant 2.2. Uprawy 

rolnicze  

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

 

2.5 Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Mietków 

UCHWAŁA NR 

XXVIII/177/2006 z 

dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Piława 

Rada Gminy w Mietkowie / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Mietków 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru: 

- rzeka Bystrzyca -  oznaczona w planie symbolem WS, 

przeznaczenie: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi służącymi prawidłowemu gospodarowaniu 

wodami, 

 

- działka nr 185 obręb Piława: obszar oznaczony jako R2 – 

tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia, z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla 

rolnictwa, 

Brak Brak 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 

- pozostały teren oznaczony symbolem ZL, przeznaczenie: 

roślinność leśna i działania związane z gospodarką leśną, 

dodatkowo wykorzystanie terenu dla potrzeb gospodarki leśnej 

tj. budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnej, linie 

podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, 

miejsca składowania drewna, parkingi leśne i urządzenia 

turystyczne  

UCHWAŁA NR 

XXVII/176/2006 z 

dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Milin 

Rada Gminy w Mietkowie / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Mietków 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru: 

- rzeka Bystrzyca -  oznaczona w planie symbolem WS, 

przeznaczenie: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi służącymi prawidłowemu gospodarowaniu 

wodami 

 

- pozostały obszar: dwa typy przeznaczenia 

1. teren oznaczony symbolem ZL, przeznaczenie: roślinność 

leśna i działania związane z gospodarką leśną, dodatkowo 

wykorzystanie terenu dla potrzeb gospodarki leśnej tj. budynki 

i budowle, urządzenia melioracji wodnej, linie podziału 

przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca 

składowania drewna, parkingi leśne i urządzenia turystyczne  

 

2. teren oznaczony symbolem R – tereny rolnicze 

R – grunty rolne z zakazem zabudowy z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla 

potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi 

 

- działki nr 507, 533, część 484, południowe krańce działek: 

514, 513, 512, 511, 510, 509, 508 obrębu Milin; fragment 

północny działki 68 obrębu Maniów Wielki: R1 – grunty rolne 

przeznaczone do zalesienia z dopuszczeniem lokalizacji 

 

Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmioty 

ochrony: 6510: 

działki 507-514 są 

siedliskiem 

gatunków 6177, 

Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działki 507-514 wyłączyć 

spod zalesienia/dolesienia 

i użytkować zgodnie z 

siedliskiem 



 
 

37 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb 

rolnictwa i mieszkańców wsi 

6179; działka 507 

w części jest 

siedliskiem 91E0, a 

w części 6510, 

działka 484 jest 

siedliskiem 91E0  

Uchwała Nr 

XXVIII/174/2006 z 

dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Maniów Wielki 

Rada Gminy w Mietkowie / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Mietków 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru:  

dwa typy przeznaczenia terenu: 

- R – grunty rolne z zakazem zabudowy z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla 

potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi (stanowi większość 

obszaru) 

 

- ZL - przeznaczenie: roślinność leśna i działania związane z 

gospodarką leśną, dodatkowo wykorzystanie terenu dla 

potrzeb gospodarki leśnej tj. budynki i budowle, urządzenia 

melioracji wodnej, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 

leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, parkingi 

leśne i urządzenia turystyczne  

Brak Brak 

UCHWAŁA NR 

XXVIII/178/2006 z 

dnia 22 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Proszkowice 

Rada Gminy w Mietkowie / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Mietków 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru: 

dwa typy przeznaczenia terenu: 

- niemal cały obszar: R – grunty rolne z zakazem zabudowy z 

dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi 

 

- niewielki udział terenu oznaczonego symbolem  

ZL - przeznaczenie: roślinność leśna i działania związane z 

gospodarką leśną, dodatkowo wykorzystanie terenu dla 

potrzeb gospodarki leśnej tj. budynki i budowle, urządzenia 

melioracji wodnej, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 

leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, parkingi 

Brak Brak 



 
 

38 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

leśne i urządzenia turystyczne  

Studium 

Uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Mietków na obszarach 

położonych w 

miejscowościach: 

Borzygniew, 

Domanice, Maniów, 

Maniów Mały i 

Proszkowice 

(Uchwała Nr 

XXXI/193/2010 z 

dnia 20 września 2010 

r.) 

Rada Gminy w Mietkowie / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Mietków 

 

- działki: 485, 486, 487, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 

505, 506, 507, fragment środkowy 68, obrębu Milin: tereny 

oznaczone symbolem R – tereny upraw rolnych pokryte są 

siedliskiem 6510. Działki lub ich części z siedliskiem 6510 

należy użytkować zgodnie z wymogami siedliska 6510. 

 

 

 

 

 

 

 

- działki: 10, 11, 12, 13, 147, 37, 38, fragmenty północne 29, 

28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, fragmenty 39, 148, 149, 152, 154, 

155, 156 obrębu Maniów: tereny oznaczone symbolem R – 

tereny upraw rolnych pokryte są siedliskiem 6510. Działki lub 

ich części z siedliskiem 6510 należy użytkować zgodnie z 

wymogami siedliska 6510. 

 

6510 łąki świeże 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6510 łąki świeże 

Działki: 485, 486, 487, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 505, 506, 507, 

fragment środkowy 68, 

obrębu Milin: tereny 

oznaczone symbolem R – 

tereny upraw rolnych 

pokryte są siedliskiem 

6510. Działki lub ich części 

z siedliskiem 6510 należy 

użytkować zgodnie z 

wymogami siedliska 6510. 

 

Działki: 10, 11, 12, 13, 147, 

37, 38, fragmenty północne 

29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 

22, fragmenty 39, 148, 149, 

152, 154, 155, 156 obrębu 

Maniów: tereny oznaczone 

symbolem R – tereny 

upraw rolnych pokryte są 

siedliskiem 6510. Działki 

lub ich części z siedliskiem 

6510 należy użytkować 

zgodnie z wymogami 

siedliska 6510. 

Strategia rozwoju 

gminy Mietków 
 

Jeden z celów strategicznych: 

- zagospodarowanie terenów zielonych w pobliżu zbiornika 

„Mietków” oraz wzdłuż cieków wodnych: 

prace porządkowe i rekultywacyjne w pasie 100-150 m od 

Brak Brak 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

brzegu zbiornika i rzek; 

- wytyczenie i oznakowanie miejsc do leżakowania, 

biwakowania, rekreacji i bezpośredniego kontaktu z wodą; 

- wytyczenie i oznakowanie przebiegu: drogi rowerowej, 

szlaków dla jeździectwa, ścieżek dydaktycznych, tras 

spacerowych 

- w ramach innego celu zakłada się uporządkowanie terenu 

wzdłuż rzek w gminie 

Gmina Sobótka 

UCHWAŁA NR 

XLIV/305/06 z dnia 

19 maja 2006 r. w 

sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sobótka z 

wyłączeniem obszaru 

miasta 

Rada Miejska w Sobótce / 

Wykonawca: Burmistrz 

Miasta i Gminy Sobótka 

- działka nr 211 obręb Okulice, przeznaczenie: ZL - teren 

leśny; dziąłkę 211 w części z siedliskiem 6510 należy 

użytkować zgodnie z wymogami tego siedliska 

 

 

 

 

- działka 214 obręb Okulice, przeznaczenie: ZL- teren leśny. 

działkę 214 w części południowo-zachodniej z siedliskiem 

6510 należy użytkować zgodnie z wymogami tego siedliska 

Działka 211 w 

większości pokryta 

jest siedliskiem 

91F0. Pozostały 

fragment to 

siedlisko 6510  

 

Działka 214 w 

większej części 

pokryta jest 

siedliskiem 91F0. 

Pozostały fragment 

to siedlisko 6510 

Działkę 211 w części z 

siedliskiem 6510 należy 

użytkować zgodnie z 

wymogami tego siedliska 

 

 

 

Działkę 214 w części z 

siedliskiem 6510 należy 

użytkować zgodnie z 

wymogami tego siedliska 

 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sobótka 

Uchwała 

XLIII/334/10 z dnia 

Rada Miejska w Sobótce 

 

Znaczna część w obszarze Natura 2000 to działki z 

przeznaczeniem ZL – tereny lesne, część łąki i pastwiska oraz 

grunty rolne 

Brak Brak  
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

23 kwietnia 2010 roku 

Gmina Kąty Wrocławskie 

Uchwała Nr 

XXXII/225/96 z dnia 

16 grudnia 1996 w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Czerńczyce gmina 

Kąty Wrocławskie 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Zarząd Miasta i Gminy w 

Kątach Wrocławskich 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru: 

- na zachód od wsi Czerńczyce teren leśny, przeznaczony do 

dolesienia oraz teren trwałych użytków zielonych 

- znakomitą większość ternu stanowią lasy 

- brak zagrożeń 

w dolinie rzeki zakaz zabudowy,  

stawy rybne pozostawia się , 

mpzp proponuje budowę ścieżek rowerowych w dolinie 

Bystrzycy 

Brak Brak 

Uchwała Nr 

XI/104/11 z dnia 22 

lipca 2011 r. w 

sprawie  zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Czerńczyce, gmina 

Kąty Wrocławskie 

obejmującej tereny 

istniejącego i 

projektowanego 

zainwestowania wsi. 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

Zmiana dotyczy niewielkiego obszaru na północ od 

miejscowości, stanowiącą obszar N2000 

część działki nr 182, obręb Czerńczyce 

Teren jest wyznaczony jako obszar N2000, o przeznaczeniu: 

teren wód powierzchniowych, uzupełniająco: zieleń parkowa, 

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i melioracji, 

obiekty małej architektury, terenowe urządzenia rekreacyjne, 

obiekty turystyki wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej (w 

tym mosty, pomosty, altany) 

 

Na działce brak 

przedmiotów 

ochrony, 

zaproponowano 

wyłączenie działki 

z obszaru 

 

Uchwała Nr 

XXIII/191/96 z dnia 

29 marca 1996 w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Zarząd Miasta i Gminy w 

Kątach Wrocławskich 

- Działka 25/3 (przylega do obszaru we wsi Kamionna) – 

lokalizacji oczyszczalni ścieków 

 

- działka nr: 247 obręb Kamionna, przeznaczenie – las lub 

obszar projektowanych dolesień; w centralnej części działka 

247 z siedliskiem 6510; część działki 247 z siedliskiem 6510 

Brak 

 

 

Na działce 247 

znajduje się 

siedlisk 91F0 oraz 

Brak 

 

 

Działkę 247 w części z 

siedliskiem 6510 należy 

użytkować zgodnie z 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przestrzennego wsi 

Kamionna, gmina 

Kąty Wrocławskie 

należy użytkować zgodnie z wymogami siedliska 6510. 6510 wymogami tego siedliska 

 

Uchwała Nr 

XXIX/243/96 z dnia 

30 października 1996 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Zachowice – Stradów, 

gmina Katy 

Wrocławskie 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Zarząd Miasta i Gminy w 

Kątach Wrocławskich 

- działka nr: 557 obręb Zachowice, przeznaczenie – las lub 

obszar projektowanych dolesień; w części działki z 

siedliskiem 6410 oraz 6510; część działki 557 z siedliskiem 

6410 i 6510 nie zalesiać, należy użytkować zgodnie z 

wymogami siedlisk łąkowych 

Na działce 557 

znajduje się 

siedlisko 6410, 

6510, 91F0; 

 

Działkę 557 w części z 

siedliskiem 6410 i 6510 

należy użytkować zgodnie 

z wymogami siedlisk 

łąkowych 

Uchwała nr 

XXIX/234/96 z dnia 

30 października 1996 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Kilianów – 

Szymanów gmina 

Kąty Wrocławskie 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Zarząd Miasta i Gminy w 

Kątach Wrocławskich 

Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru 

- plan ustala: las  
Brak Brak 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Kąty Wrocławskie 

Uchwała Nr 

Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

 

Działka 557 obręb Zachowice o przeznaczniue ZL – tereny 

leśne oraz RZ tereny łąk i pastwisk; część działki o 

przeznaczeniu ZL pokryta jest siedliskiem 91F0 oraz 6410, 

część o przeznaczeniu RZ pokryta jest siedliskiem 6510.  

Na działce 557 

znajduje się 

siedlisko 6410, 

6510, 91F0; 

Działkę 557 w części z 

siedliskiem 6410 należy 

użytkować zgodnie z 

wymogami tego siedliska 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

LVI/303/2006 z dnia 

12 października 2006 

r. 

Strategia rozwoju 

lokalnego Miasta i 

Gminy Kąty 

Wrocławskie na lata 

2009-2020 

 Rozwój turystki w gminie  - - 

 

 

2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne  

ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, 

Potamion 

A 0,09 1 

ID 3150-01 {a51f9b26-de45-4a5e-83a8-

4a8c1d325292} Obr. Milin nr. działek 500, 502, 

689 

 (zał. mapowy; stanowisko w części obszaru, na 

rzeczce Grzmiącej) 

bardzo dobry 

Prace nad rozmieszczeniem i stanem 

siedliska wykonano w czerwcu i lipcu 

2012r.; jest to jedyne starorzecze 

stwierdzone na terenie ostoi, 

zbiornika podawanego w 

inwentaryzacji z poprzednich lat nie 

odnaleziono; stwierdzono natomiast 

występowanie siedliska w niewielkim 

zbiorniku poza obecnymi granicami 

obszaru 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

6410 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 

Molinion 

B 1,85 2 

ID 6410-01 {568fc769-5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. Okulice nr. działek 209 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6410-02 {77b2ab3c-f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

bardzo dobry 

Prace nad rozmieszczeniem i stanem 

siedliska wykonano w maju i lipcu 

2012r.; większość 

inwentaryzowanych wcześniej płatów 

jest obecnie nieużytkowana albo 

reprezentuje inny typ roślinności; 

6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylion 

alliariae). i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

B 2,52 9 

ID 6430-01 {2d41491e-5722-4bcb-85e1-

8ba8e11755e3} Obr. Piława nr. działek 182,  

ID 6430-02 {254e05d5-c2e8-48f0-8078-

81c6c9c7b419} Obr. Milin nr. działek 523, 524, 

525, 532, 656, 658 

ID 6430-03 {6d28a8ac-b52c-4d01-9755-

6e08eda579fa} Obr. Milin nr. działek 524, 533 

ID 6430-04 {9d277772-6e79-44e2-9877-

56a2ff52ba35} Obr. Kamionna nr. działek 212,  

ID 6430-05 {63057327-0c5c-4500-b28e-

912d28ce834a} Obr. Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 529, 559, fragment 

płatu leży na terenie wydzielenia 

adr. leśny 13-17-2-10-296   -b   -00 

ID 6430-06 {edeea1bb-9fa0-4b67-855e-

cdca833d5264}Obr. Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 558, fragment płatu 

leży w wydzieleniach 

adr. leśny  

13-17-2-10-295   -g   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

ID 6430-07 {151eb0b7-bd07-4bd8-a300-

d2e8f614b431} Obr. Kamionna nr. działek 212, 

dobry 

Prace wykonano w maju 2012r., 

badaniami rozmieszczenia objęto 

wszystkie płaty, badaniami stanu 2 

płaty reprezentatywne dla obszaru 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

238, fragment płatu leży w wydzieleniu 

adr. leśny  

13-17-2-10-295   -j   -00 

ID 6430-08 {bbb4d679-d8b2-4fc4-bfa0-

04b97d3b34a8} Obr. Kamionna nr. działek 212, 

ID 6430-09 {431f9dc9-fcae-4b48-a0ad-

336019e0cee0} Obr. Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 557, fragment płatu 

leży w wydzieleniach 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

B 51,88 13 

ID 6510-01 {daabf882-fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, Obr. Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 412 

ID 6510-02 {165d246a-649c-407f-ad50-

3acdce981783} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

ID 6510-03 {efbcdc80-470f-4854-bc85-

e505e855c62a} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

68, 485, 486, 487 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} Obr. Milin nr. działek 494, 495, 

496 

ID 6510-05 {888deac0-2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} Obr. Milin nr. działek 497, 498, 

dobry 

Prace wykonano w maju i lipcu 

2012r., badaniami rozmieszczenia 

objęto wszystkie płaty, badaniami 

stanu 3 płaty reprezentatywne dla 

obszaru; jako siedlisko 6510 

zinwentaryzowano część łąk 

uznawanych w poprzedniej 

inwentaryzacji sprzed 2012 roku za 

trzęślicowe 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

499, 500 

ID 6510-06 {797ffc6b-701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} Obr. Milin nr. działek 505, 506, 

507 

ID 6510-07 {a7297076-1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} Obr. Okulice nr. działek 211 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 
ID 6510-08 {37d7f39b-bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} Obr. Okulice nr. działek 214 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} Obr. Kamionna nr. działek 247 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} Obr. Okulice nr. działek 10, 11, 

12, 13, 138, 14, 15, 16, 17, 18, 33/2, 34, 35, 36, 

37/1, 37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-ec52-433a-936b-

6644576a346f} Obr. Czerńczyce nr. działek 169, 

170, 184, 185, Obr. Okulice nr. działek 10, 135, 

137, 138, 215/305, 33/2, 6/1, 8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} Obr. Czerńczyce nr. działek 165, 

166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} Obr. Zachowice nr. działek 557 

adr. leśny  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-10-294   -b   -00 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

B 101,21 9 

ID 9170-01 {7687d718-3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. Kamionna nr. działek 245 

adr. leśne  

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

ID 9170-02 {2b902360-36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin nr. działek 716 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. Kamionna nr. działek 247 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00  

ID 9170-05 {0b6539b5-9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -g   -00 

13-17-2-11-304   -a   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. Okulice nr. działek 211 

bardzo dobry 

Prace wykonano w kwietniu 2012r., 

badaniami rozmieszczenia objęto 

wszystkie płaty, badaniami stanu 2 

płaty reprezentatywne dla obszaru; 

wiele fragmentów zbiorowisk leśnych 

ma charakter pośredni pomiędzy 

grądami (9170) a łęgami dębowo-

wiązowymi (91F0), stąd zapewne 

wynikają różnice pomiędzy 

inwentaryzacją wcześniejszą sprzed 

2012 roku 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

adr. Leśne 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin nr. działek 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-312   -a   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 

ID 9170-09 {ae05472d-55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. Zachowice nr. działek 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -d   -00 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, 

olsy źródliskowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incaca, olsy 

źródliskowe 

A 25,98 9 

ID 91E0-01 {e1d86224-3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 237, 238, 

412, 423 

ID 91E0-02 {035f51cf-7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50,51, 52, 53, 61/1, 61/2, 62, 87, 88, 89, 

98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

dobry 

Prace wykonano w kwietniu, maju i 

lipcu 2012r., badaniami 

rozmieszczenia objęto wszystkie 

płaty, badaniami stanu 3 płaty 

reprezentatywne dla obszaru; obecna 

inwentaryzacja wykazała większą 

powierzchnię siedliska niż 

poprzednia, ma to związek zapewne z 

lepszym rozpoznaniem terenu. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-d896-401d-8fc3-

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin nr. działek 484, 514 

Obr. Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach Grzmiącej i 

Młynówki, najwięcej płatów w zachodniej i 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

środkowej części obszaru) 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

Ficario-Ulmetum  

B 303,08 10 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, Obr. Maniów Wielki 

nr. działek 68, 69, 71, Obr. Okulice nr działki 

211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-03 {50f2121d-06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 90, 

91, 92, 94, 95, 98/3, Obr. Proszkowice nr. 

działek 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166,  167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 414, 415, 475 

dobry 

Prace wykonano w kwietniu, maju i 

lipcu 2012r., badaniami 

rozmieszczenia objęto wszystkie 

płaty, badaniami stanu 4 płaty 

reprezentatywne dla obszaru; obecna 

inwentaryzacja wykazała większą 

powierzchnię siedliska niż 

poprzednia, ma to związek zapewne z 

lepszym rozpoznaniem terenu. 

Stwierdzono również występowanie 

siedliska na terenach przyległych do 

obecnych granic obszaru. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. Działek 1,2,3,4 

ID 91F0-05 {37b79ce4-8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 189 

Obr. Okulice nr. działek 183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 203/2, 204, 236, 237, 

238, 239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 555, 556, 557, 558, 

559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. Czerńczyce nr. działek 

199, 200 

Obr. Kamionna nr. działek 240, 241/1, 241/2, 

230/1, 242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

ID 91F0-08 {4ad827ec-68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

(zał. mapowy; na całym obszarze ostoi) 

ID 91F0-09 {040a1d9d-a917-461e-bd17-

3225b2c0ff67} Obr. Milin nr działki 719 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

Gatunki zwierząt 

6169 przeplatka 

maturna  

Hypodryas maturna 

(=Euphydryas 

maturna) 

B  7 

ID 6169-01 {0983c194-b47b-4e21-8787-

a3f360ba191c} Obr. Kamionna nr. działek 212, 

213, 239/2, Obr. Zachowice nr działek 529, 557, 

558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -b   -00 

13-17-2-10-294   -c   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -f   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -a   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

dobry 
Odnaleziono liczne stanowiska w 

obszarze 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -d   -00 

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

13-17-2-10-296   -i   -00 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -b   -00 

ID 6169-02 {df9bdb0c-7bee-4154-8ce1-

783ac140dda5} Obr. Okulice nr. działek 135, 

148, 214 

adr.leśne 

13-17-2-10-299   -h   -00 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-305   -a   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -d   -00 

 13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -i   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-305   -l   -00 

13-17-2-11-305   -m   -00 

13-17-2-11-305   -n   -00 

13-17-2-11-306   -d   -00 

ID 6169-03 {391ea269-70d8-46b5-810d-
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

0ac46debc362} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

87, 88 

ID 6169-04 {f3e564c7-4df9-46a4-a724-

6bd7d258e54f} Obr. Milin nr. działek 493, 717 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-310   -d   -00 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-312   -a   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

ID 6169-05 {2f911408-4601-4d7b-a7c9-

0485536d2fbc} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

13-17-2-11-308   -j   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 6169-06 {9d6dbffe-265f-4c86-a6ec-

e4daa1ecaddf} Obr. Okulice 

nr. działek 173/2, 207, 209, 210, 212 

adr. leśne 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-304   -f   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -l   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -d   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-306   -h   -00 

13-17-2-11-306   -i   -00 

13-17-2-11-306   -j   -00 

13-17-2-11-306   -k   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6169-07 {f1c48f65-8443-4ddd-8587-

7bdf2c211f0f} 

Obr. Milin nr. działek 447/4, 667, 718, 719, 720 

adr. leśny 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-310   -d   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

13-17-2-11-311   -j   -00 

13-17-2-11-311   -k   -00 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

13-17-2-11-312   -a   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

1084 pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
C  3 

ID 1084-01 {0ceb6287-9e61-41f2-afea-

1ee2ddc3bfa8} Obr. Zachowice nr. działek 529 

ID 1084-02 {f3c60c0e-c1d0-4235-8f0c-

d234d44eb52e} Obr. Kamionna nr. działek 240 

ID 1084-03 {cfa7f94c-e47a-491a-9564-

813ee304dc94} Obr. Kamionna nr. działek 182/4 

dobry 
Odnaleziono trzy stanowiska w 

obszarze 

1037 trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 

(=Ophiogomphus 

serpentinus) 

C  3 

ID 1037-01 {2d396ff4-20f3-4ef4-bb3e-

d4975f26fcc0} Obr. Milin nr. działek 447/4 

ID 1037-02 {e602af69-92ed-4735-9457-

c27c6837c78c} Obr. Milin nr. działek 395/3 522, 

683 

ID 1037-03 {98db80e6-c1ef-47ed-9e42-

2e962292d706} Obr. Kamionna nr. działek 212 

dobry 

Po raz pierwszy odnaleziono gatunek 

w obszarze podczas prac nad planem; 

kontrolowano brzeg rzeki w 3 

miejscach ale prawdopodobnie trzepla 

występuje na całej długości Bystrzycy 

w obszarze 

6177 modraszek 

telejus Maculinea 

teleius (=Phengaris 

teleius) 

 

C  1 

ID 6177-01 {6b04fad2-86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Obr. Milin nr. działek 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 694, 696, 

697, 698, 699, 700 Obr. Proszkowice nr. działek 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

Po raz pierwszy odnaleziono gatunek 

w obszarze podczas prac nad planem; 

nie zdołano oszacować liczebności 

populacji 

6179 modraszek C  5 ID 6179-01 {52d9e2a5-24a1-496b-b67c-  Po raz pierwszy odnaleziono gatunek 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

nausitous Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

2c1a04ea548b} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Obr. Milin nr. działek 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 694, 696, 

697, 698, 699, 700 Obr. Proszkowice nr. działek 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Obr. Maniów Wielki nr. działek 

59, 60, 61/4 

ID 6179-04 {e10cb0bb-8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Obr. Czerńczyce nr. działek 185 

Obr. Okulice nr. działek 215/305 

adr. leśny 

13-17-2-11-305   -h   -00 

ID 6179-05 {1281be8f-4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Obr. Okulice nr. działek 209 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

w obszarze podczas prac nad planem; 

nie zdołano oszacować liczebności 

populacji 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

1324 nocek duży 

Myotis myotis   
C  

Nie 

wykazano 

funkcjonuj

ących w 

2012 roku 

kryjówek 

letnich.  

Stwierdzo

no 

żerowanie 

i przeloty. 

Nie 

stwierdzo

no 

zimowisk 

ID 1308-1 {167af03b-3155-4d31-a7c6-

9dd89108efa1}, Obr. Milin Nr. działek 714 

ID 1308-7 {be87e7b8-3a9f-45e2-8284-

2e37209208e2}, Obr. Milin 

Nr. działek 375 

ID 1308-3 {5d684aec-a948-4ddb-84c4-

fcb09791f4af}, Obr. Piława Nr. działek 183 

ID 1308-4 {70889ba0-78a4-449e-b4ad-

2fa4512d8e48}, Obr. Okulice Nr. działek 211 

ID 1308-5 {00cb249d-af3b-4183-8696-

839b5a5e2822}, Obr. Kamionna Nr. działek 246 

ID 1308-6 {3c4455f8-68c2-479c-9572-

8732ee7c3567}, Obr. Nr. działek 243 

ID 1308-2 {d956600f-0406-4918-90fe-

886d69ebb47e}, Obr. Nr. działek 239/2 

ID 13-08 {7e39c2fb-f1cb-4524-a0a5-

a0ae3e63f7de} 

Obr. Maniów 

Zimowiska – 

słaby, 

żerowiska, 

kryjówki 

letnie - 

średni  

Termin prac lipiec – wrzesień 2012  

Wyznaczono sieć transektów 

połączonych z punktami 

nasłuchowymi, na których wykonano 

detektorowe nasłuchy nocne. 

Umożliwiło to obserwację przelotów, 

żerowania i wyloty z kryjówek. 

Termin badań i biologia gatunku nie 

pozwoliły na znalezienie miejsc 

hibernacji. 

Pojedyncze stwierdzenia miały 

miejsce na całym obszarze 

badawczym. 

Kolonia w kościele Milinie w 

bieżącym sezonie nie funkcjonowała. 

W miejscu tym w sezonie 2012 z 

pewnością gniazdowała 

płomykówka. 

1308 mopek  

Barbastella 

barbastellus 

C  

Stwierdzo

no 

żerowanie

, przeloty. 

Nie 

stwierdzo

no 

zimowisk. 

ID 1324-1 {2935f873-075e-486d-894f-

b99a5b5dd561}, Obr.Milin Nr. działek 720 

ID 1324-7 {ebd318be-4411-4855-9f9b-

f8be06e8aca9}, Obr. Milin Nr. działek 288 

ID 1324-3 {f1ce7ed5-12f2-4753-ba07-

0fc49492509a}, Obr. Milin  Nr. działek 395/1 

ID 1324-4 {e8dc856b-6a62-48a4-a95a-

6c2b77345fc0}, Obr. Maniów Wielki Nr. 

działek 20 

ID 1324-5 {835e67d2-4047-498d-b567-

9bfc91ca74b0}, Obr. Milin Nr. działek 656 

ID 1324-6 {f85bd86b-4762-45e8-8a46-

dc4b044e55cf}, Obr. Okulice Nr. działek 176 

Zimowiska – 

słaby, 

żerowiska, 

kryjówki 

letnie - 

średni  

 

Termin prac lipiec – wrzesień 2012  

Wyznaczono sieć transektów 

połączonych z punktami 

nasłuchowymi, na których wykonano 

detektorowe nasłuchy nocne. 

Umożliwiło to obserwację przelotów, 

żerowania i wyloty z kryjówek.  

Pojedyncze stwierdzenia miały 

miejsce na całym obszarze 

badawczym. Kolonia w Maniowie 

przestała funkcjonować po remoncie 

dachu. W Maniowie stwierdzono 

pojedyncze przeloty mopków. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznani

a 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

ID 1324-2 {dcab2ea2-f0e0-4c17-9d81-

1c29b3253a9b}, Obr. Zachowice Nr. działek 

212 

ID 1324-08 {691952a7-57e4-414b-ba64-

0b8ab42b0397}} obr. Milin  

1355 wydra 

europejska 

Lutra lutra 

B  1-5 os. 

ID 1355-1 {eac52920-f5f9-49b7-9f5a-

0445faecdd0f}, Obr. Milin Nr. działek 447/4 

ID 1355-2 {5a6ed3f8-5cb9-4301-a2b5-

e5d263c975cf}, Obr. Milin Nr. działek 682/1 

ID 1355-3 {f3a4f41c-8f7a-4c84-a02f-

41dd1e4f467e}, obr. Zachowice Nr. działek 212 

ID 1355-4 {dad764bd-62a5-4224-968c-

93ab24672386}, obr. Zachowice Nr. działek 212 

Równomiernie na terenie całego obszaru w 

obrębie koryta Bystrzycy 

Zadowalając

y 

Zweryfikowano występowanie 

gatunku oraz dokonano oceny stanu 

siedlisk gatunku na wybranych 

transektach wzdłuż koryta Bystrzycy. 

Skontrolowano 3 500 m transekty, w 

dwóch miejscach przeprowadzono 

kontrole punktowe. 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze związków Nymphaeion, Phragmition 

Krótka charakterystyka 

Na obszarze ostoi stwierdzono tylko jeden zbiornik wodny spełniający kryteria siedliska 3150, jest to niewielki przepływowy zbiornik na 

małej rzeczce (dopływie Grzmiącej) w zachodniej części obszaru, otoczony zadrzewieniami olchowymi. Woda jest przezroczysta, o barwie 

brunatno-zielonej (brak sinic), brzegi dość strome, co wpływa na skąpe wykształcenie strefy szuwarów – obecne są niewielkie płaty 
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wysokich turzycowisk zespołu Caricetum ripariae i trzcinowisk Phragmitetum australis. W toni występuje zespół Nupharo-Nymphaeetum 

albae z dominującym grążelem żółtym Nuphar lutea, który łatwiej od grzybienia białego znosi zacienienie zbiornika i ruch wody. Na 

powierzchni wody występuje niewielka ilość gatunków pleustonowych (głównie rzęsy drobnej Lemna minor), w warstwie podwodnej zaś 

dominuje rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. 

Występowanie siedliska 3150 zaobserwowano także w niewielkim zbiorniku koło Stradowa, znajdującym się obecnie poza granicami ostoi. 

Jest to zbiornik prawdopodobnie sztuczny (wyrobisko po dawnej cegielni), nie ma wykształconej roślinności o liściach pływających, 

cechuje się za to interesującą roślinnością zanurzoną związku Potamion: dominują pospolite zbiorowiska, takie jak zespoły rogatka 

sztywnego i rdestnicy połyskującej (Ceratophylletum demersi i Potametum lucentis), występują jednak także skupienia zdrojka pospolitego 

Fontinalis antipyretica –  mchu wodnego związanego z czystymi strumieniami, rzadko występującego w wodach stojących – oraz objętego 

ochroną pływacza pospolitego Utricularia vulgaris. 

  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk z 2010 i 2011 r. (Wilk-Woźniak E. i in. 2010, Wilk-Woźniak E. i in. 2011) stan siedliska 3150 w 

sieci Natura 2000 na obszarze Polski w regionie kontynentalnym dla ok. połowy stanowisk oceniono jako niezadowalający (U1), natomiast 

dla 25% w r. 2010 i 14% stanowisk w r. 2011 jako zły (U2). Przyczyną niskich ocen są głównie zniekształcenia wywołane silną 

antropopresją: spływ ścieków i biogenów z pól, nadmierne wykorzystywanie w celach rekreacyjnych. W przypadku starorzeczy 

pogorszenie stanu zachodzi często wskutek ich szybkiego wypłycania i zarastania. Należy dodać, że stanowiska oceniane stosunkowo 

wysoko to właśnie starorzecza na obszarach słabiej zaludnionych lub trudno dostępnych.   

 

Ranga w obszarze 

Obiekt bardzo niewielki, jednak występuje na nim - jedyny w obszarze - płat z dominacją grążela żółtego, gatunku objętego ochroną. 

Typowo wykształconych starorzeczy z bogatą szatą roślinną w obszarze brak. 
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Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (FV). Zbiornik jest trudno dostępny, mało atrakcyjny jako miejsce wypoczynku czy 

wędkowania, a otaczające go zadrzewienia i zarośla hamują w pewnym stopniu spływ biogenów z okolicznych pól i łąk.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze   

- potencjalne zagrożenie stanowi możliwe obniżenie poziomu wód gruntowych w wyniku zmian przepływu wód w Bystrzycy bądź innych 

zabiegów hydrotechnicznych lub melioracyjnych, a także regulacja rzeczki zasilającej starorzecze. 
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Fot. 1. Starorzecze 3150 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

3260 Nizine i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników  

Siedlisko nie występuje w obszarze i nie występowało w 2004 roku. Zostało zaliczone do przedmiotów ochrony na skutek błędnej 

interpretacji. W czasie badań terenowych siedliska nie odnaleziono; siedlisko należy usunąć z przedmiotów ochrony. 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Krótka charakterystyka 

Stwierdzono dwa stanowiska siedliska zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, jedno z nich na niewielkiej łące w środkowej części obszaru, nad 

rzeczką Grzmiącą. Łąkę otaczają zakrzaczenia wierzbowe i tarninowe, od północy sąsiadują z nią pola uprawne. Roślinność reprezentuje 

dobrze wykształconą postać zespołu Selino-Molinietum, z licznie występującymi gatunkami charakterystycznymi związku Molinion: 

bukwicą lekarską Betonica officinalis, sierpikiem barwierskim Serratula tinctoria, przytulią północną Galium boreale, omanem 

wierzbolistnym Inula salicina, oraz z obfitym udziałem krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, rzadkiej na Dolnym Śląsku 

selernicy żyłkowanej Cnidium dubium i rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius. Drugie stanowisko znajduje się na niewielkiej łące 

śródleśnej koło Stradowa w NE części obszaru. Z gatunków charakterystycznych związku Molinion utrzymują się tam bukwica lekarska 

Betonica officinalis, przytulia północna Galium boreale, oman wierzbolistny Inula salicina, koniopłoch łąkowy Silaum silaus i olszewnik 

kminkolistny Selinum carvifolia. Łąka jest niestety niekoszona i zarasta silnie ostrożniem polnym Cirsium arvense, pokrzywą zwyczajną 

Urtica dioica i wiązówką błotną Filipendula ulmaria, a także dębem szypułkowym i osiką. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk z 2010 i 2011 r. (Michalska-Hejduk D. i in. 2010, Michalska-Hejduk D. i in. 2011)) stan zachowania 

siedliska 6410 w sieci Natura 2000 na większości badanych stanowisk określa się jako niezadowalający (U1) lub zły (U2). Na obniżenie 

oceny mają wpływ głównie wskaźniki takie jak udział gatunków obcych inwazyjnych, gatunków ekspansywnych, oraz ekspansja krzewów, 

które wzrastają w wyniku braku użytkowania łąk. Ocenę pozytywną FV otrzymały jedynie stanowiska na obszarach chronionych (np. parki 

narodowe), gdzie realizowane są programy ich ochrony oraz stanowiska, na których realizowane są programy rolnośrodowiskowe (np. 

dolnośląskie stanowisko Łąki Skoroszowskie).  

 

Ranga w obszarze 



 
 

65 

 

Oba zachowane stanowiska siedliska 6410 (być może kiedyś było ich więcej) są niewielkie i izolowane. Są jednak warte ochrony jako płaty 

rzadkiego w Polsce zbiorowiska roślinnego. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Płat koło Milina jest dobrze wykształcony (ocena FV) i w dobrym stanie ochrony, płat koło Stradowa natomiast wskutek zarastania 

ekspansywnymi gatunkami ziołoroślowymi i drzewami otrzymał ocenę U2. Jest to bardzo niewielka i dość trudno dostępna łąka śródleśna, 

więc jej perspektywy ochrony są zdecydowanie złe.  

Inwentaryzacja z poprzednich lat wykazuje więcej stanowisk siedliska 6410, z których część jest obecnie nieużytkowana lub zamieniona na 

grunty orne, część zaś reprezentuje inny typ roślinności. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

- zarzucanie użytkowania terenów łąkowych 

- przekształcanie łąk w grunty orne 

- intensyfikacja użytkowania terenów łąkowych 

- nierodzime gatunki zaborcze  

- problematyczne gatunki rodzime jak trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny 
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Fot. 2. Łąka trzęślicowa 6410 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

Krótka charakterystyka 
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Kilka płatów siedliska 6430 stwierdzono przy korycie Bystrzycy, w sąsiedztwie lasów łęgowych dębowo-wiązowo-jesionowych. Są one 

silnie zdominowane przez azotolubną pokrzywę zwyczajną Urtica dioica; z gatunków łęgowych i ziołoroślowych występują przytulia 

czepna Galium aparine, jeżyna popielica Rubus caesius, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, 

chmiel zwyczajny Humulus lupulus. Obficie występuje także mozga trzcinowata Phalaris arundinacea. W niektórych płatach pojawia się 

inwazyjny rdestowiec japoński Reynoutria japonica. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk w 2011 r. (Mróz W. 2011), stan siedliska 6430 ocenia się jako dobry (FV) dla ok. połowy badanych 

stanowisk, połowę natomiast oceniono negatywnie (U1 i U2), przy czym na obniżenie oceny miały wpływ wskaźniki takie jak udział 

obcych gatunków inwazyjnych, udział gatunków synantropijnych i wykształcenie naturalnego kompleksu siedlisk. Badania prowadzono 

jednak praktycznie tylko na terenach górskich i podgórskich i dane te nie są reprezentatywne dla zbiorowisk niżowych. 

 

Ranga w obszarze 

Płaty siedliska 6430 na terenie ostoi są niewielkie i w złym stanie zachowania, mają jednak wartość jako stadia regeneracyjne roślinności 

łęgowej.  

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania płatów siedliska 6430 oceniono jako zły (U2), na co wpływa przede wszystkim bardzo ubogi skład gatunkowy i 

zdominowanie płatów przez pokrzywę zwyczajną. Wskazuje to na silne przeżyźnienie siedliska, związane prawdopodobnie z jakością wód 

w Bystrzycy i ich niskimi przepływami. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 
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- prace regulacyjne w korycie Bystrzycy 

- niektóre płaty zdominowane przez inwazyjny rdestowiec Reynoutria japonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Ziołorośla 6430 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

6510 Górskie i niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie 
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Krótka charakterystyka 

Stanowiska siedliska 6510 stwierdzono na terenach łąkowych na całej powierzchni obszaru, przy czym płaty najlepiej wykształcone i 

największe powierzchniowo odnotowano w części południowej, koło wsi Czerńczyce. Roślinność reprezentuje tutaj zespół 

Arrhenatheretum elatioris w postaci z udziałem gatunków łą zmiennowilgotnych, takich jak krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, 

koniopłoch łąkowy Silaum silaus, bukwica lekarska Betonica officinalis. Poza tym w płatach dominują rajgras wyniosły Arrhenatherum 

elatius, przytulia zwyczajna Galium mollugo, kłosówka wełnista Holcus lanatus, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis. Większość 

płatów jest obecnie wykaszana (część prawdopodobnie od niedawna), jedynie w południowej części obszaru, na wschód od Okulic, 

znajduje się kompleks łąk porzuconych, zarastających nawłocią i trzcinnikiem piaskowym. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk w 2011 r. (Korzeniak J. 2011) dla ok. połowy stanowisk monitorowanych na obszarze regionu 

kontynentalnego Polski stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1), dla ok. 30% stanowisk zaś jako zły (U2). Na obniżenie 

oceny wpływały najczęściej negatywne oceny wskaźników: gatunki dominujące, gatunki ekspansywne, obce gatunki inwazyjne, ekspansja 

drzew i krzewów. Negatywne oceny tych wskaźników wiążą się najczęściej z zaniechaniem użytkowania łąk. Stanowiska, na których stan 

siedliska oceniono pozytywnie (FV) – ok. 20% - znajdują się przeważnie w Polsce wschodniej i południowo-zachodniej. 

 

Ranga w obszarze 

Ekstensywnie użytkowane łąki stanowią cenny element szaty roślinnej doliny rzecznej jako ostoja gatunków związanych z terenami 

otwartymi. Szczególnie wartościowy jest kompleks łąk w południowej części obszaru, między Okulicami a Czerńczycami. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Większość płatów jest obecnie wykaszana i w dobrym stanie ochrony. Część z nich zostało prawdopodobnie niedawno przywrócona do 
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użytkowania i utrzymuje się na nich jeszcze pewna ilość gatunków ekspansywnych (nawłoć olbrzymia Solidago gigantea, trzcinnik 

piaskowy Calamagrostis epigeios) oraz nieliczne siewki i podrosty drzew, co obniża ocenę ogólną do U1, lecz ich perspektywy ochrony są 

dobre. Na FV oceniono stan łąk położonych na zachód od Czerńczyc. Natomiast w złym stanie zachowania znajduje się kompleks leżący na 

wschód od Okulic, wskutek zarzucenia użytkowania silnie zarośnięty nawłocią i trzcinnikiem piaskowym. 

Na południe od Milina w poprzednich latach inwentaryzowano siedlisko 6510 w miejscach, gdzie obecnie znajdują się zbiorowiska łąk 

intensywnie użytkowanych, o zmienionym składzie gatunkowym. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

- zarzucenie użytkowania obszarów łąkowych 

- intensyfikacja użytkowania łąk (nawożenie, podsiew) 

- przekształcanie użytków zielonych w grunty orne. 

- nierodzime gatunki zaborcze  

- problematyczne gatuki rodzime jak trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny 
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Fot. 4. Łąka świeża 6510 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

Krótka charakterystyka 

Dość rozległe płaty siedliska 9170 występują przede wszystkim w dolinie Bystrzycy. Większość płatów stanowi zgrądowiałe postacie 

zbiorowisk łęgowych, stąd wykazuje częste nawiązania florystyczne łęgów a także tworzy układy mozaikowe z fragmentami siedliska 
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91F0. Reprezentują stosunkowo wilgotną, niską postać grądu środkowoeuropejskiego (Galio sylvatici-Carpinetum corydaletosum) z 

obfitym udziałem kokoryczy pustej Corydalis cava, ziarnopłona wiosennego Ficaria verna, zawilca gajowego Anemone nemorosa, 

gwiazdnicy wielkokwiatowej Stellaria holostea, a miejscami także czosnku niedźwiedziego Allium ursinum w wiosennym runie. W 

drzewostanie dominują w wyższych warstwach jesion wyniosły Fraxinus excelsior (nasadzany), klon zwyczajny Acer platanoides, dąb 

szypułkowy Quercus robur, natomiast w niższej warstwie koron i w warstwie krzewów występuje obficie podrastający grab Carpinus 

betulus. Runo w aspekcie letnim jest niestety dość silnie zdominowane przez inwazyjny gatunek obcy – niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badań monitoringowych dla siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny nie prowadzono, monitorowane były natomiast 

stanowiska siedliska wikaryzującego, grądu subatlantyckiego 9160 (Pawlaczyk P. i in. 2010). Stan przeważającej większości stanowisk tego 

siedliska oceniono jako niezadowalający (U1), a najniżej ocenianymi wskaźnikami były: ilość martwego drewna (zwłaszcza 

wielkowymiarowego), wiek drzewostanu, struktura pionowa i wiekowa oraz udział graba. Są to typowe dla polskich lasów zniekształcenia 

spowodowane gospodarką leśną. 

 

Ranga w obszarze 

Fragmenty grądów stanowią cenny element obszaru ze względu na duży stopień naturalności runa i zróżnicowaną strukturę drzewostanu. 

Mają też znaczenie dla integralności kompleksów lasów liściastych i korytarza ekologicznego doliny rzecznej, tworząc układy mozaikowe i 

formy przejściowe ze zbiorowiskami łęgowymi. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania grądów w obszarze oceniono jako niezadowalający (U1) lub zły (U2). Jest wiele płatów o drzewostanie młodym lub 
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pofragmentowanym, niejednokrotnie też obserwuje się rozjeżdżanie runa a w pobliżu zabudowań również zaśmiecenie. Kolejny nisko 

oceniany wskaźnik to ilość martwego drewna, jak zwykle w lasach gospodarczych bardzo niska. Natomiast dużą zaletę stanowi duży stopień 

naturalności runa i składu gatunkowego drzewostanu, wartość siedliska podnoszą też bardzo fragmenty z udziałem starodrzewu.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

- zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwego drewna); 

- zaśmiecanie; 

- rozjeżdżanie i fragmentacja runa drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi, co ułatwia wnikanie gatunków inwazyjnych, takich jak 

niecierpek drobnokwiatowy. 
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Fot. 5. Grąd środkowoeuropejski 9170 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko priorytetowe *91E0 na obszarze ostoi występuje w postaci kilkuhektarowych płatów łęgów olszowych i olszowo-jesionowych 
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(zespół Fraxino-Alnetum, podtyp siedliska *91E0-3) w dolinach małych rzek: Grzmiącej, Młynówki i ich dopływów. Drzewostan składa się 

z olszy czarnej Alnus glutinosa bądź też z olszy czarnej i jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior. W podszycie występuje obficie czeremcha 

zwyczajna Padus avium, w runie zaś liczne gatunki łęgowe, takie jak ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, pokrzywa zwyczajna Urtica 

dioica, turzyca odległokłosa Carex remota, zawilec gajowy Anemone nemorosa, przytulia czepna Galium aparine, czasem też porzeczka 

czarna Ribes nigrum. Występują też płaty z udziałem wysokich turzyc, takich jak turzyca błotna Carex acutiformis. W aspekcie letnim w 

runie często dominuje pokrzywa zwyczajna, w niektórych płatach pojawia się inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badania monitoringowe siedliska *91E0 prowadzono w latach 2006-2008. Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk stan zachowania 

oceniono jako niezadowalający (U1), dla jednej czwartej zaś – jako zły (U2). Ocenę pozytywną (FV) otrzymało tylko 20% stanowisk. 

Najgorzej ocenianymi wskaźnikami były: naturalność koryta rzecznego, obce gatunki inwazyjne, wiek drzewostanu, naturalne odnowienie, 

pozyskanie drewna. Obecność zniekształceń siedliska stwierdzono we wszystkich badanych obszarach Natura 2000. Ich główną przyczyną 

są wszelkiego rodzaju prace regulacyjne i hydrotechniczne w dolinach rzecznych, a także zbyt intensywna gospodarka leśna. 

 

Ranga w obszarze 

Obszar „Przeplatki nad Bystrzycą” jest jedną z najważniejszych ostoi tego siedliska w Polsce południowo-zachodniej, pod względem 

zarówno wielkości, jak i jakości zachowania płatów. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania badanych płatów określono jako niezadowalający (U1) i w jednym przypadku jako zły (U2). W płatach ocenionych na U1 

o obniżeniu oceny zdecydował młody wiek drzewostanu i zbyt mała ilość martwego drewna. Płat oceniony na U2 odznacza się niskim 

uwilgotnieniem i zniekształceniem drzewostanu wskutek wyrębów – część zbiorowiska jest obecnie w stadium kilkuletnich nasadzeń 
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olszowych. Mimo tych zniekształceń (jak wykazują badania monitoringowe, powszechnych w polskich lasach łęgowych) badane płaty mają 

wiele cech naturalnych – typowy dla łęgów skład florystyczny i zbliżone do naturalnych warunki wodne, szczególnie w zachodniej części 

obszaru, gdzie siedlisko występuje na największych powierzchniach nad Grzmiącą i w obszarze źródliskowym Młynówki. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

- zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwego drewna); 

- zaśmiecanie; 

- rozjeżdżanie i fragmentacja runa drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi, co ułatwia wnikanie gatunków inwazyjnych, takich jak 

niecierpek drobnokwiatowy 

- nierodzime gatunki zaborcze – rdestowiec ostrokończysty 

- zmiejszenie lub utrata określonych cech siedliska związana z grądowieniem 

- zamieranie Jesiona 

- regulacja cieków wodnych i zmiana stosunków wodnych 
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Fot. 6. Łęg olszowy 91E0 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe  

Krótka charakterystyka 

Siedlisko 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe zajmuje znaczą część powierzchni obszaru, pokrywając teren doliny Bystrzycy i 
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jej dopływów. Drzewostan o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i gatunkowej składa się z jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, dębu 

szypułkowego Quercus robur, klonu zwyczajnego Acer platanoides. Miejscami licznie występuje olsza czarna Alnus glutinosa, a rzadziej – 

wiąz szypułkowy Ulmus laevis. W podszycie dominuje czeremcha zwyczajna Padus avium, występuje także leszczyna pospolita Corylus 

avellana, dereń świdwa Cornus sanguinea, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, a w płatach suchszych, nawiązujących do zbiorowisk 

grądowych, obficie podrasta grab Carpinus betulus. Runo w aspekcie wiosennym cechuje się licznym występowaniem barwnie kwitnących 

geofitów: kokoryczy pustej Corydalis cava, ziarnopłona wiosennego Ficaria verna, zawilca gajowego Anemone nemorosa, czosnku 

niedźwiedziego Allium ursinum, śnieżyczki przebiśniega Galanthus nivalis, gwiazdnicy wielkokwiatowej Stellaria holostea. Latem w runie 

dominują wiechlina gajowa Poa nemoralis, kupkówka Aschersona Dactylis aschersoniana, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, czyściec 

leśny Stachys sylvatica, a także inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Przy drogach leśnych i wyrębach pojawiają się 

kępy nawłoci późnej Solidago gigantea.   

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników badań  monitoringowych siedliska 91F0 w r. 2009 i 2010 (Pawlaczyk P. i in. 2010) stan zdecydowanej większości 

badanych stanowisk oceniono jako niezadowalający, ocenę pozytywną FV otrzymało tylko 10% badanych płatów. Zniekształcenia – 

najczęściej w postaci zaburzonej struktury gatunkowej drzewostanu i runa, juwenilizacji drzewostanu i braku martwego drewna – 

zaobserwowano we wszystkich badanych obszarach Natura 2000. Ich główną przyczyną są przekształcenia dolin rzecznych w wyniku prac 

regulacyjnych oraz gospodarka leśna. 

 

Ranga w obszarze 

Rozległe płaty łęgów dębowo-wiązowych o wielu cechach naturalnych, występujące w układach kompleksowych ze zbiorowiskami łęgów 

olszowych (siedlisko *91E0), grądów (siedlisko 9170) i ziołorośli (siedlisko 6430) stanowią jeden z najcenniejszych obiektów 

przyrodniczych obszaru „Przeplatki nad Bystrzycą”. 
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Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania płatów siedliska 91F0 oceniono na ogół jako niezadowalający (U1). Na obniżenie oceny wpłynęły wskaźniki takie, jak 

zbyt mała ilość martwego drewna (zwłaszcza wielkowymiarowego), obecność gatunków inwazyjnych w runie, widoczne przejawy procesu 

grądowienia, niedostateczne uwilgotnienie siedliska. Stan jednego z płatów (nr 3, położonego na N od Okulic) oceniono jako zły (U2) ze 

względu na młody drzewostan (oraz wszystkie zniekształcenia wymienione powyżej). Pomimo zniekształceń płaty omawianego siedliska 

przedstawiają dużą wartość przyrodniczą i mają wiele cech naturalnych, takich jak położenie w strefie zalewów oraz naturalny lub bardzo 

zbliżony do naturalnego skład gatunkowy wszystkich warstw zbiorowiska leśnego. Według wyników monitoringu siedlisk (Pawlaczyk P. i 

in. 2010) są to cechy nieczęsto obserwowane u łęgów w polskiej sieci Natura 2000. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

- zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwego drewna); 

- zaśmiecanie; 

- rozjeżdżanie i fragmentacja runa drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi, co ułatwia wnikanie gatunków inwazyjnych, takich jak 

niecierpek drobnokwiatowy 

- nierodzime gatunki zaborcze – rdestowiec ostrokończysty 

- zmiejszenie lub utrata określonych cech siedliska związana z grądowieniem 

- zamieranie jesiona 

- regulacja cieków wodnych i zmiana stosunków wodnych 

- odnawianie lasu po wycince gatunkami niezgodnymi z  siedliskiem (buk) 
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Fot. 7. Łęgi dębowo-wiązowe 91F0 (fot. Aleksandra Kazuń) 
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Fot. 8. Łęgi dębowo-wiązowe 91F0 (fot. Aleksandra Kazuń) 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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Na terenie obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych na mocy Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywy Siedliskowej). 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

6169 przeplatka maturna Euphydryas maturna 

Krótka charakterystyka 

Przeplatka maturna jest gatunkiem jednopokoleniowym. Osobniki dorosłe pojawiają się niekiedy już z początkiem trzeciej dekady maja, a ich 

lot trwa zwykle do połowy lub końca czerwca (na Podlasiu od początku czerwca do połowy lipca). W Polsce przeplatka maturna odbywa rozwój 

zwykle na jesionie wyniosłym, jednak ostatnie badania wskazują, że może się rozwijać również na kalinie koralowej i przetaczniku 

długolistnym. W pierwszej połowie czerwca samice składają jaja na spodniej stronie liści tych roślin. Do złożenia jaj wybierane są młodsze 

rośliny lub gałęzie, w zacisznych, ale średnio nasłonecznionych miejscach. Na początku lipca z jaj wylęgają się gąsienice, które początkowo 

żerują gromadnie, minując w delikatnym oprzędzie na liściu, następnie budują pomiędzy liśćmi złożonymi jesiona duży jedwabisty oprzęd, w 

którym żerują do początku sierpnia. Gąsienice III-IV stadium larwalnego spadają wtedy w ściółkę u podstawy rośliny żywicielskiej lub w jej 

pobliżu, razem ze zwiniętymi usychającymi liśćmi, w których zimują w małych grupach. Wczesną wiosną, od razu rozchodzą się w 

poszukiwaniu pokarmu. Gąsienice przedostatniego i ostatniego stadium żerują intensywnie do połowy maja, nie będąc już przywiązane do 

jednej rośliny. Żerują już wtedy, oprócz jesiona, na wielu roślinach runa i poszycia leśnego, ale zawsze w dobrze prześwietlonych partiach lasu.  

Przepoczwarczenie odbywa się nisko nad ziemią wśród uschniętych fragmentów drzew i krzewów, ale też na pniach drzew (do wys. 2-3 m), 

szczególnie jesionów.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako 

U1, populacje jako XX, siedlisko jako FV, perspektywy jako U1 (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
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obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono na dwóch stanowiskach jako FV, na dwóch jako U2 oraz na trzech jako U1.  

Stanowiska w „Przeplatkach nad Bystrzycą” są jednymi spośród ok. 40 lokalizacji znanych obecnie w południowo-zachodniej Polsce. Pomimo 

stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania gatunku nie jest zadawalający. Składa się na to przede 

wszystkim znaczna izolacja i fragmentacja populacji  i słaby stan zdrowotny głównej rośliny pokarmowej – jesiona wyniosłego. Na omawianym 

terenie nie były wykonywane zabiegi ochrony czynnej.   

Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do określenia. Populacja prawdopodobnie nie jest całkowicie izolowana, ale izolacja 

może się powiększać, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich badań w celu określenia genetycznej 

kondycji populacji.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (W zależności od preferowanych gatunków do nasadzeń sytuacja może ulec 

pogorszeniu (obecnie jest to dąb). Nieodnawianie siedliska z udziałem jesionu powoduje zmniejszenie dostępności głównej rośliny żywicielskiej 

i uniemożliwia rozwój motyla, przy czym często odnawianie jesionem jest bezzasadne z powodu wypadania jesiona na skutek choroby) 

B02.02 Wycinka lasu - w ostatnich latach nasiliła się gospodarka zrębowa (rębnia gniazdowa), co może szkodzić populacji gatunku, 

B02.01 Odnawianie lasu (nasadzenia) - w zależności od preferowanych gatunków do nasadzeń sytuacja może ulec pogorszeniu  

D01.02 Drogi, szosy - w ramach konserwacji pobocza dróg, rejon drogowy wycina co kilka lat wszystkie podrosty drzew, w tym jesiony, 
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J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych - nagłe zmiany przepływów w Bystrzycy (zrzuty wody ze zbiornika Mietków) 

J03.02.03. Zmniejszenie wymiany materiału genetycznego – populacja jest mocno izolowana; chów wsobny w  izolowanej populacji może 

doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji. 

Zagrożenia potencjalne: 

F03.02.01 Pozyskiwanie/kolekcjonowanie zwierząt (owadów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 9. Stanowisko przelatki maturna (fot. Katarzyna Żuk) 
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Fot. 10. Oprzędy gąsienic przelatki maturna na liściach jesionu (fot. Katarzyna Żuk) 

 

 

 

 

 



 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Przeplatka maturna (fot. Katarzyna Żuk) 

 

6177 modraszek telejus Phengaris teleius 

Krótka charakterystyka 

Gatunek posiada jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu, na ogół nieco wcześniej niż występujący w 
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podobnych środowiskach modraszek nausitous. Gąsienice żyją początkowo w kwiatach krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, potem 

schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju Myrmica, najczęściej M. scabrinodis, rzadziej M. rubra i M 

gallieni. 

Następnie przenoszone są do gniazd mrówek, gdzie odbywają dalszy rozwój, żywiąc się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarczenie 

odbywa się w gnieździe mrówek, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z poczwarki. 

Ma stosunkowo wąskie spektrum odwiedzanych gatunków kwiatów, należą tu głównie wyka ptasia Vicia cracca, sierpik barwierski Serratula 

tinctoria i krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono 

jako FV właściwy, populacje jako U1, siedlisko jako U1, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków 

zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Mało istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest niezadowalający U1 – występuje 1 stanowisko i roślina żywicielska - krwiściąg 

lekarski, a niniejsza populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka telejusa. Łąka, będąca we fragmentach siedliskiem 

6510 jest porośnięta przez nawłoć. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

A02 Zmiana sposobu uprawy - zaorywanie 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 



 
 

88 

 

A08 Intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) 

K02 Ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje roślinę 

pokarmową, mrówki i samego motyla,  

I02 Nierodzime gatunki zaborcze - Solidago gigantea, inwazja spowodowana zarzuceniem użytkowania;  

Zagrożenia potencjalne:  

- 

 

6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous 

Krótka charakterystyka 

Motyle pojawiają się od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją początkowo w główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego 

Sanguisorba officinalis, potem schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą 

je do swoich gniazd, gdzie gąsienice odbywają swój dalszy rozwój, żywiąc się larwami mrówek. Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe 

mrówek. Motyl natychmiast po przepoczwarczeniu opuszcza gniazdo mrówek. Odwiedza bardzo niewiele gatunków kwiatów. Najczęściej siada 

na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – krwiściągu lekarskim Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula 

tinctoria i wyce ptasiej Vicia cracca. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono 

jako FV właściwy, populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena 

stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Istotna. 
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Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest właściwy FV – występuje 5 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski, 

a niniejsza populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka nausitousa. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

A02 Zmiana sposobu uprawy - zaorywanie 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 

A08 Intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) 

K02 Ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje roślinę 

pokarmową, mrówki i samego motyla,  

I01 Obce gatunki inwazyjne - Solidago gigantea, inwazja spowodowana zarzuceniem użytkowania, 

Zagrożenia potencjalne:  

- 

 

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Krótka charakterystyka 

Gatunek występuje na siedliskach cechujących się odpowiednią liczbą starych, dziuplastych drzew z obszernymi próchnowiskami. Silnie 

preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. Stąd też – z braku dojrzałych, świetlistych lasów w fazie rozpadu – występowanie gatunku 

na siedliskach zastępczych takich jak aleje przydrożne, stare parki i sady, zadrzewienia śródpolne i cmentarne oraz skupienia wolno stojących, 

starych drzew.  

Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w całym swoim cyklu życiowym, lub tylko jego części, z określonym 

typem lub postacią martwego drewna. W przypadku pachnicy niezbędne do rozwoju są próchnowiska wewnętrzne, które powstają w starych 
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drzewach, żywych, zamierających lub martwych. Wewnątrz nich swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku (odżywiając się 

zagrzybiałym martwym drewnem), chronią się tu również poczwarki i imagines (postacie doskonałe). Owady doskonałe (pojawiające się od 

maja do września) przemieszczają się na niewielkie odległości, maksymalnie do 250 metrów od miejsca wylęgu, i zwykle przebywają w 

dziuplach. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są gatunki liściaste, a w szczególności dęby, lipy, buki, wierzby, topole i olchy, czyli 

gatunki rozpowszechnione (z wyjątkiem buka) w kompleksach leśnych na badanym obszarze. Jednakże rozproszenie i nierównomierne 

występowanie tych kompleksów oraz zwykle młody wiek drzewostanów sprawiają, że pachnica jest tu gatunkiem rzadkim, którego liczebność 

trudno obecnie oszacować. Wiadomo, że zasiedlone są tylko 3 drzewa położone blisko siebie (w zasięgu dyspersyjnym pachnicy). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca U1/XX i jest zgodna z przeprowadzoną w 2011 roku 

całościową oceną sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski. Monitoring stanowisk pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita dostarczył natomiast informacji na temat ogólnych ocen stanu zachowania gatunku w obszarach Natura 2000. Najwięcej 

obszarów (15) ocenionych zostało jako stan niezadowalający – U1. Ogólną właściwą ocenę (FV) stanu zachowania otrzymało osiem obszarów, a 

ocenę złą – U2 – jeden. (na podstawie „Podsumowania wyników monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008” w ramach „Monitoringu 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Jedno spośród zlokalizowanych stanowisk pachnicy dębowej Osmoderma eremita otrzymało ogólną ocenę stanu ochrony właściwą - FV. -

Niezadowalające oceny (U1) ogólnego stanu ochrony otrzymały stanowiska pozostałe dwa stanowiska. Stanowiska w „Przeplatkach nad 

Bystrzycą” obecnie są jednymi spośród ok. 150 lokalizacji znanych obecnie na Dolnym Śląsku. Monitoring stanu populacji nie był tutaj 

prowadzony, stąd stan zachowania gatunku na tym obszarze jest nieznany (XX). Perspektywy dla przetrwania gatunku są trudne do określenia. 

Populacja prawdopodobnie jest izolowana, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich badań w celu 
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określenia genetycznej kondycji populacji.  

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste 

G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych 

J03.02.03. Zmniejszenie wymiany materiału genetycznego – populacja jest mocno izolowana; chów wsobny w  izolowanej populacji może 

doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwych i umierających drzew).  
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Fot. 12. Stanowisko pachnicy dębowej przy drodze Kamionna-Zachowice (fot. Katarzyna Żuk) 

 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

Mimo łatwej wykrywalności gatunku, stanowisk gatunku nie odnaleziono w obszarze. Nie zaobserwowano drzew zasiedlonych przez 

kozioroga. Gatunek został umieszczony w SDF prawdopodobnie na skutek błędu naukowego na podstawie występowania w obszarze 
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siedlisk potencjalnych. Gatunek należy usunąć z przedmiotów ochrony. 

 

1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

Krótka charakterystyka 

Trzepla zielona zasiedla nizinne i podgórskie cieki różnej wielkości, od strumieni po duże rzeki. W Polsce często zasiedlane są przez nią 

strumienie o szerokości kilka – kilkanaście metrów, ale największe populacje trzepla tworzy na rzekach kilkunasto – do kilkudziesięciometrowej 

szerokości. Preferuje odcinki cieków położone wśród bogatej strukturalnie roślinności, np. śródleśne lub w otoczeniu łąk z nadbrzeżnymi 

zaroślami, drzewami. Wskazane jest duże nasłonecznienie przynajmniej fragmentów obrzeży. Larwy zasiedlają miejsca na głębokości 10-150 

cm (prawdopodobnie do 2 m), wykazując preferencje do miejsc głębszych. Spotykane są przy prędkości przepływu od kilku do 80 cm/s z  

reguły w miejscach o prądzie umiarkowanym do dość szybkiego, optymalnie powyżej 30 cm/s. Preferuje osady piaszczyste i piaszczysto-

żwirowate, miejscami z domieszką detrytusu. Gatunek unika mułu i zastoiskowych fragmentów rzek. W Polsce zasiedla również wody IV klasy 

czystości, ale preferuje jednak wody dobrej jakości.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Na większości badanych stanowisk stan zachowania gatunku oceniono jako właściwy FV. Liczebności na stanowiskach były duże, 

zagęszczenia wysokie, rozkład populacji równomierny, pokrycie całkowite, a siedliska nieprzekształcone, optymalne lub bliskie optimum. 

Jednak na części stanowisk (zwłaszcza na Narwi, Bugu i Nidzie) stan zachowania gatunku był niezadowalający. Liczebność średnia lub 

niska, siedliska miejscami zachowane w złym stanie (bieg wyprostowany, zabudowa hydrotechniczna, zła jakość wody). Perspektywy dla 

zachowania gatunku i jego obecnej satysfakcjonującej liczebności rysują się korzystnie w skali kraju. Wpływa na to m.in. brak lub niewielkie 

nasilenie zagrożeń. Jednak z całą pewnością stan populacji gatunku można by jeszcze poprawić poprzez poprawę jakości wody (na 

podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 
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Istotna. Trzepla zielona występuje prawdopodobnie na całej długości rzeki Bystrzyca w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest U1 niezadowalający ze względu na umiarkowaną liczebność i zagęszczenie wylinek na 

kontrolowanych stanowiskach. Pokrycie jest całkowite, siedliska są mało przekształcone, występuje II klasa czystości wody, ogólny stan 

oceniono na niezadowalający U1.  

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste 

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) 

Zagrożenia potencjalne 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 
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Fot. 13. Wylinka trzepli zielonej nad Bystrzycą (fot. Katarzyna Żuk) 
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Fot. 14. Stanowisko trzepli zielonej nad Bystrzycą (fot. Katarzyna Żuk) 

 

5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus 

Prace terenowe nad weryfikacją stanowisk gatunku  na 3 stanowiskach przeprowadzono zgodnie z metodyką GIOŚ w 2012 r.; nie 

potwierdzono występowania gatunku mimo obecności małży z rodziny Unionidae. Gatunek prawdopodobnie został uznany za przedmiot 
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ochrony na podstawie odłowów pojedynczych osobników. Nawet jeśli w Bystrzycy występuje niewielka populacja gatunku to liczebność 

populacji nie kwalifikuje go do uznania za przedmiot ochrony. Gatunek należy usunąć z przedmiotów ochrony. 

 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

Prace terenowe nad weryfikacją stanowisk gatunku  na 3 stanowiskach przeprowadzono zgodnie z metodyką GIOŚ w 2012 r.; nie 

potwierdzono występowania gatunku; nie stwierdzono także odpowiednich warunków siedliskowych dla piskorza; gatunek należy usunąć z 

przedmiotów ochrony. 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Krótka charakterystyka 

Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Okres rozrodu słabo poznany. Kryjówki letnie to 

przestrzenie pod odstającą korą drzew, przestrzenie za okiennicami, szczeliny mostów. Występuje głównie na nizinnych terenach lesistych. 

Jego podstawą bazę pokarmową stanowią drobne motyle nocne, które chwyta w locie, w pobliżu koron drzew.  

Zasięg gatunku sięga od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie do Kaukazu na wschodzie i od Irlandii, Anglii, płd. Skandynawii i Łotwy na 

północy, do Maroka na południu. W Polsce znany z całego obszaru kraju. Mopek jest gatunkiem zwykle osiadłym. Kryjówki letnie oddalone 

są od schronień zimowych średnio o 28 km. Na Czerwonej Liście IUCN gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU — Hutson i 

in., 2001). Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Okres rozrodu słabo poznany. Kryjówki 

letnie to przestrzenie pod odstającą korą drzew, przestrzenie za okiennicami, szczeliny mostów. Występuje głównie na nizinnych terenach 

lesistych. Na Dolnym Śląsku spotykany w licznych schronieniach podziemnych (Haitlinger, 1976, Szkudlarek i in. 2002). 

Podczas przeprowadzonych na potrzeby PZO prac terenowych wykazano obecność gatunku także w obrębie siedlisk leśnych obszaru. 

Zarejestrowano przeloty i żerowanie mopka wzdłuż ścieżek leśnych. Skład gatunkowy drzew ma prawdopodobnie niewielkie znaczenie dla 

tego nietoperza, ważne jest natomiast zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzewostanu oraz struktura obrzeża lasy. Ze względu na 
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wyznaczone terminy prac oraz biologię gatunku nie było możliwe odnalezienie kryjówek rozrodczych, ani zimowych. Starodrzewia i 

dziuplaste drzewa mogą stanowić potencjalne kryjówki dla tego gatunku. Odpowiednia ochrona siedlisk leśnych zapewniająca zróżnicowanie 

struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów umożliwi jednocześnie skuteczną ochronę gatunku w obszarze. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej za lata 2009-2011, część Ocena stanu zachowania gatunków 

zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym w przypadku mopka Barbastella barbastellus, biorąc pod uwagę parametry takie jak: 

populacja, siedlisko, perspektywy zachowania, ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1). 

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan ochrony stanowiska mopka Barbastella barbastellus zlokalizowanego w kościele w Maniowie oceniono jako zły - U2. Ogólna ocena była 

rezultatem otrzymanych not parametrów siedliska wiosenno-letniego (liczebność, zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy, powierzchnia 

schronienia dogodna dla nietoperzy) oraz szans zachowania gatunku. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste 

K03.04 drapieżnictwo 

E06.02 odbudowa, remont budynków 

Zagrożenia potencjalne 

E06.02 odbudowa, remont budynków 

E06.01 rozbiórka budynków i obiektów wybudowanych przez człowieka 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwych i umierających drzew) 

B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania 
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1324 Nocek duży Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Krótka charakterystyka 

Jest gatunkiem synantropijnym związanym z terenami leśnymi, gdzie zlokalizowane są jego żerowiska. Poluje m.in. na owady poruszające się w 

leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Nocek duży preferuje lasy różnego typu, zwykle liściaste lub mieszane o słabo 

rozwiniętym podszycie. Głównymi typami schronień są podziemia (zimą) i strychy budynków (latem). Kolonie rozrodcze mogą być bardzo 

duże, liczące nawet po kilkaset osobników. Migruje na średnie dystanse 60 - 80 km, choć obserwowane są również znacznie dalsze przeloty. 

Gatunek szerokiego zasięgu w Eurazji (Güttinger i in., 2001). W Europie najbardziej wysunięte na północ stanowiska znajdują się m.in. w 

Danii i Polsce. Pojedyncze osobniki stwierdzono także w płd. Szwecji i na Łotwie. W Polsce występuje prawie w całym kraju, najliczniej 

jednak na południu i zachodzie. Nie notowany dotąd w północno-wschodniej części kraju (Kowalski i Lesiński, 2000). W klasyfikacji IUCN 

gatunek niższego ryzyka (LR-NT — Hutson i in., 2001). Jest gatunkiem synantropijnym związanym z terenami leśnymi, gdzie zlokalizowane 

są jego żerowiska. Poluje m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Głównymi typami 

schronień są podziemia (zimą) i strychy budynków (latem). Kolonie rozrodcze mogą być bardzo duże, liczące nawet po kilkaset osobników. 

Migruje na średnie dystanse 60 - 80 km, choć obserwowane są również znacznie dalsze przeloty. Na Dolnym Śląsku znany z wielu stanowisk 

(Haitlinger, 1976, Szkudlarek et al. 2002), choć w ostatnich latach odnotowuje się proces wygasania niektórych, licznych wcześniej kolonii.  

Nocek duży jest ściśle związany ze środowiskiem leśnym. Preferuje lasy różnego typu, zwykle liściaste lub mieszane o słabo rozwiniętym 

podszycie. Podczas nasłuchów detektorowych wykazano pojedyncze przeloty tego gatunku. Istniejące warunki siedliskowe stwarzają 

wysoką dostępność schronień i żerowisk. Odpowiednia ochrona siedlisk leśnych zapewniająca zróżnicowanie struktury wiekowej i 

przestrzennej drzewostanów umożliwi jednocześnie skuteczną ochronę siedlisk żerowiskowych gatunku w obszarze, dla poprawy warunków 

w zimowiskach konieczne jest podjęcie pewnych, opisanych powyżej, działań. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ocena ogólna stanu zachowania nocka dużego Myotis myotis dla regionu kontynentalnego, biorąc pod uwagę parametry takie jak: populacja, 
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siedlisko, perspektywy zachowania jest w przypadku okresu letniego niezadowalająca (U1) natomiast okresu zimy właściwa – FV. (na podstawie 

„Podsumowania wyników monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan ochrony stanowiska nocka dużego Myotis myotis zlokalizowanego w kościele w Milinie oceniono jako zły - U2. Ogólna ocena była 

rezultatem otrzymanych not parametrów siedliska wiosenno-letniego (liczebność, zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy) oraz szans 

zachowania gatunku. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste 

K03.04 drapieżnictwo 

E06.02 odbudowa, remont budynków 

Zagrożenia potencjalne 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (usuwanie martwych i umierających drzew) 

B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania 

E06.01 rozbiórka budynków i obiektów wybudowanych przez człowieka 

 

1355 Wydra Lutra lutra 

Krótka charakterystyka 

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, 

rzeki nizinne i górskie, kanały, bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym miejscu są przede wszystkim odpowiednia baza 
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pokarmowa i dostępność bezpiecznych schronień. Wydry odżywiają się głównie rybami, mniejszy udział w diecie mają płazy, na których wydry 

żerują głównie w okresie zimowej hibernacji (żaba trawna Rana temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki  lokalizowane są 

głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i  jezior. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, część Ocena stanu zachowania gatunków 

zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym w przypadku wydry biorąc pod uwagę parametry takie jak: zasięg, populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania, ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest właściwa (FV). 

Ranga w obszarze 

Istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Wszystkie stanowiska zlokalizowane w obrębie obszaru otrzymały ocenę ogólną stanu ochrony właściwą  –  FV. Siedliska wydry w obrębie 

koryta Bystrzycy są zachowane w dobrym i bardzo dobrym stanie, naturalne i półnaturalne koryto rzeki zapewnia także odpowiednią bazę 

żerowi skową i dostępność schronień. Istotny dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony w okresie obowiązywania PZO będzie 

monitoring administracyjny przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji wód oraz poddawanie ich procesom screening’u i, 

w razie potrzeby, procedurze oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste 

- 

Zagrożenia potencjalne 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (zanik starych drzew na skarpach brzegowych rzeki) 
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Moduł B 

 

3  Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych planem 

 

 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne 

3150  

ID 3150-01 

{a51f9b26-de45-

4a5e-83a8-

4a8c1d325292} 

Obr. Milin nr. 

działek 500, 502, 

689 

 barwa wody XX FV 

FV 

 

 charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu 
XX FV 

 fitoplankton XX FV 

 gatunki inwazyjne i obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

 odczyn wody XX FV 

 przezroczystość XX FV 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 

6410 ID 6410-01 

{568fc769-5019-

4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} 

Obr. Okulice nr. 

działek 209 

 

 Gatunki charakterystyczne XX FV 

FV 

 

 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

 Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

 Gatunki dominujące XX FV 

 Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko w transekcie 
XX FV 

 Martwa materia organiczna XX FV 

 Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

ID 6410-02 

{77b2ab3c-f845-

41ef-99c8-

be88f2a26d3c} 

Obr. Zachowice 

nr. działek 557 

 

 Gatunki charakterystyczne XX U1 

U2 

 

 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U2 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

 Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX U2 

 Gatunki dominujące XX U2 

 Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko w transekcie 
XX U1 

 Martwa materia organiczna XX U1 

 Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX U2 

Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

6430 

 

ID 6430-01 

{2d41491e-5722-

4bcb-85e1-

8ba8e11755e3} 

Obr. Piława nr. 

działek 182,  

 Gatunki charakterystyczne XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące XX U2 

 Bogactwo gatunkowe XX U2 

 Inwazyjne gatunki obce XX U2 

 gatunki synantropijne XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX U1 

 naturalny kompleks siedlisk XX FV 

ID 6430-02 

{254e05d5-c2e8-

48f0-8078-

81c6c9c7b419} 

Obr. Milin nr. 

działek 523, 524, 

525, 532, 656, 

658 

 Gatunki charakterystyczne XX U1 

U2 

 

 Gatunki dominujące XX U2 

 Bogactwo gatunkowe XX U2 

 Inwazyjne gatunki obce XX FV 

 gatunki synantropijne XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX U1 

 naturalny kompleks siedlisk XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

6510 ID 6510-01 

{daabf882-fd27-

4469-9f63-

c9fd8aa43199} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 

38, 39, Obr. 

Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 

149, 150, 151, 

152, 153, 154, 

155, 156, 412 

 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko w transekcie 
XX FV 

U1 

 

 Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

 Gatunki charakterystyczne XX U1 

 Gatunki dominujące XX U1 

 Gatunki obce inwazyjne XX U1 

 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

 Udział dobrze zachowanych płatów 

siedliska 
XX FV 

 Martwa materia organiczna (wojłok) XX U1 

ID 6510-09 

{6125efa4-b7a7-

4c6d-8763-

06bde5cbff2e} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 247 

 

 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko w transekcie 
XX FV 

U1 

 

 Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

 Gatunki charakterystyczne XX U1 

 Gatunki dominujące XX FV 

 Gatunki obce inwazyjne XX U1 

 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

 Udział dobrze zachowanych płatów 

siedliska 
XX FV 

 Martwa materia organiczna (wojłok) XX U1 

ID 6510-11 

{491a013c-ec52-

 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko w transekcie 
XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

433a-936b-

6644576a346f} 

Obr. Czerńczyce 

nr. działek 169, 

170, 184, 185, 

Obr. Okulice nr. 

działek 10, 135, 

137, 138, 

215/305, 33/2, 

6/1, 8/1, 9 

 Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

 Gatunki charakterystyczne XX U1 

 Gatunki dominujące XX FV 

 Gatunki obce inwazyjne XX FV 

 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

 Udział dobrze zachowanych płatów 

siedliska 
XX FV 

 Martwa materia organiczna (wojłok) XX FV 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 ID 9170-01 

{7687d718-3a27-

4791-9559-

7348bdcdd1fd} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 245  

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 

 Udział graba* XX FV 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U2 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX U1 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U2 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

ID 9170-02 

{2b902360-36f8-

436b-a5a7-

5191e42693a2} 

Obr. Kamionna 

nr. działek  239/2 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 

 Udział graba* XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U2 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U2 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

  ID 9170-04 

{b81c71d1-db28-

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

464d-8fb8-

500f70eaf73a} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 247  

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 

 Udział graba* XX U1 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U1 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 



 
 

109 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

  ID 9170-05 

{0b6539b5-9e09-

4b85-b7b5-

ff135dcfda74} 

Obr. Piława 

Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX XX 

 Udział graba* XX XX 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX XX 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U2 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX  

  ID 9170-06 

{05899c3a-089f-

4c81-9f28-

82ac570e68b3} 

Obr. Okulice nr. 

działek 211 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 

 Udział graba* XX U2 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

  ID 9170-07 

{7dac0905-1ccc-

46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} 

Obr. Milin nr. 

działek 718 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 

 Udział graba* XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

91E0 ID 91E0-01 

{e1d86224-3e72-

 Gatunki charakterystyczne * XX FV 
 

  Gatunki dominujące * XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

jesionowe, olsy 

źródliskowe 

4a21-9154-

c2f9599b8101} 

Obr. Proszkowice 

nr. działek 148, 

149, 152, 153, 

154, 155, 156, 

237, 238, 412, 

423 

 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie * 
XX FV 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

 Martwe drewno * XX U1 

 Martwe drewno wielkowymiarowe  

(leżące lub stojące > 3 m długości i 

>50 cm średnicy) 

XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX FV 

 Reżim wodny w tym rytm zalewów, 

jeśli występują) * 
XX FV 

 Wiek drzewostanu XX U1 

 Pionowa struktura roślinności XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX FV 

 Inne zniekształcenia XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy 

źródliskowe 

91E0 ID 91E0-02 

{035f51cf-7197-

4260-b30a-

c47dffb33b31} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

40, 43, 44, 46, 

 Gatunki charakterystyczne * XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące * XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie * 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

 Martwe drewno * XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

47, 48, 49, 50,51, 

52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 

89, 98/2  

 

 Martwe drewno wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m długości i 

>50 cm średnicy) 

XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX U1 

 Reżim wodny w tym rytm zalewów, 

jeśli występują) * 
XX FV 

 Pionowa struktura roślinności XX U1 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy 

źródliskowe 

91E0 ID 91E0-03 

{33e8cc8a-bcad-

4a20-9c63-

d18166c89424} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

68 

 

 Gatunki charakterystyczne * XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące * XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Inwazyjne gatunki obce w podszycie 

i runie * 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

 Martwe drewno * XX U1 

 Martwe drewno wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m długości i 

>50 cm średnicy) 

XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX U1 

 Reżim wodny w tym rytm zalewów, 

jeśli występują) * 
XX FV 

 Pionowa struktura roślinności XX U1 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

 Inne zniekształcenia XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy 

źródliskowe 

91E0 ID 91E0-07 

{3665b738-7b14-

413c-af83-

7adc70b79e5a} 

Obr. Okulice nr. 

działek 212 

 

 Gatunki 

charakterystyczne * 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki 

dominujące * 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie i runie * 

XX FV 

 Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX FV 

 Martwe drewno * XX U2 

 Martwe drewno wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m długości i 

>50 cm średnicy) 

XX U2 

 Naturalność koryta rzecznego XX U1 

 Reżim wodny w tym rytm zalewów, 

jeśli występują) * 
XX FV 

 Wiek drzewostanu XX U2 

 Pionowa struktura roślinności XX U1 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U2 

 Inne zniekształcenia XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-01 

{8ccd96d8-0c22-

4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. 

działek 395/3, 

522, 523, 524, 

525, 656, 683, 

717, 720 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX FV 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Przejawy procesu grądowienia* XX U1 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX U1 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-02 

{c6128f57-90d9-

4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr 

działkii 484, Obr. 

Maniów Wielki 

nr. działek 68, 69, 

71, Obr. Okulice 

nr działki 211 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX U1 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Przejawy procesu grądowienia* XX FV 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX FV 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-05 

{37b79ce4-8b01-

4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce 

nr. działek 189 

Obr. Okulice nr. 

działek 183, 185 

Obr. Milin nr 

działek 524, 532, 

535, 537, 656 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U2 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX U1 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U2 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Przejawy procesu grądowienia* XX U1 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX U1 

   Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-07 

{109e1e5f-a1ac-

459c-b5be-

8b0ed9179e36} 

Obr. Czerńczyce 

nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna 

nr. działek 240, 

241/1, 241/2, 

230/1, 243, 247 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX U1 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Przejawy procesu grądowienia* XX U1 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX U1 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-08  Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX FV 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Przejawy procesu grądowienia* XX U1 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX U1 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

91F0 ID 91F0-09 

{040a1d9d-a917-

461e-bd17-

3225b2c0ff67} 

Obr. Milin nr 

działki 719 

 

 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa* 
XX FV 

U1 

 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

 Liczba gatunków z grupy: wiązy, 

dąb, jesion” w drzewostanie 
XX FV 

 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

 Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze/  
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie* 
XX FV 

 Martwe drewno (łączne zasoby)* XX U1 

 Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości * 
XX U2 

 Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)* 
XX FV 

 Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

 Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX FV 

 Przejawy procesu grądowienia* XX U1 

 Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

 Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX FV 

 Warunki wodno-wilgotnościowe* XX U1 

 Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

1084 

 

ID 1084-01 

{0ceb6287-9e61-

41f2-afea-

1ee2ddc3bfa8} 

Obr. Zachowice 

nr. działek 529 

Stan populacji 

 

XX 
XX 

 

FV  

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX FV  

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 XX FV 

ID 1084-02 

{f3c60c0e-c1d0-

4235-8f0c-

d234d44eb52e} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 240 

Stan populacji 

 

XX XX 

U1  

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1  

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX FV  

 

ID 1084-03 

{cfa7f94c-e47a-

491a-9564-

813ee304dc94} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 182/4 

Stan populacji 
 

XX XX 

U1  

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1  

 

Perspektywa  XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony / 

zachowania 

 

 

 

 

przeplatka maturna 

Euphydryas maturna 
6169 

ID 6169-01 

{0983c194-b47b-

4e21-8787-

a3f360ba191c} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 212, 

213, 239/2, Obr. 

Zachowice nr 

działek 529, 557, 

558, 559 

Stan populacji 
 

XX FV 

FV  

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX FV  

 

ID 6169-02 

{df9bdb0c-7bee-

4154-8ce1-

783ac140dda5} 

Obr. Okulice nr. 

działek 135, 148, 

214 

Stan populacji 

 

XX FV 

FV  

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1  

 

Perspektywa 

ochrony / 

 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

zachowania 
 

ID 6169-03 

{391ea269-70d8-

46b5-810d-

0ac46debc362} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

87, 88 

Stan populacji 

 

XX U2 

U2  

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 XX FV 

ID 6169-04 

{f3e564c7-4df9-

46a4-a724-

6bd7d258e54f} 

Obr. Milin nr. 

działek 493, 717 

Stan populacji 

 

XX U2 

U2  

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX FV  

 

ID 6169-05 

{2f911408-4601-

4d7b-a7c9-

0485536d2fbc} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

68 

Stan populacji 

 

XX U1 

U1  

 

 

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1 

 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX FV 

 

 

 

 

ID 6169-06 Stan populacji 
 

XX U1 U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{9d6dbffe-265f-

4c86-a6ec-

e4daa1ecaddf} 

Obr. Okulice 

nr. działek 173/2, 

207, 209, 210, 

212 

 

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1 

 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX U1 

 

 

 

 

ID 6169-07 

{f1c48f65-8443-

4ddd-8587-

7bdf2c211f0f} 

Obr. Milin nr. 

działek 447/4, 

667, 718, 719, 

720 

Stan populacji 

 

XX U1 

U1  

 

 

 

 

Stan siedliska / 

specyficzna 

struktura 

 

XX U1 

 

 

 

 

Perspektywa 

ochrony / 

zachowania 

 

XX U1 

 

 

 

 

trzepla zielona 1037 ID 1037-01 Parametry zagęszczenie populacji XX U1 U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Ophiogomphus cecilia {2d396ff4-20f3-

4ef4-bb3e-

d4975f26fcc0} 

Obr. Milin nr. 

działek 447/4 

populacji liczebność XX U1 

rozkład XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku 

udział frakcji osadów XX U1 

głębokość  w strefie 

przybrzeżnej (cm) 
XX FV 

klasa czystości wody XX  

naturalność koryta cieku XX U1 

prędkość przepływu 

wody 
XX FV 

rodzaj brzegu XX FV 

siedlisko potencjalne XX FV 

siedlisko zasiedlone XX FV 

stopień porośnięcia 

brzegów 
XX  

szerokość koryta XX U1 

zacienienie strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

 
charakter strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 
1037 

ID 1037-02 

{e602af69-92ed-

4735-9457-

c27c6837c78c} 

Obr. Milin nr. 

działek 395/3 

522, 683 

Parametry 

populacji 

zagęszczenie populacji XX U2 

U1  

liczebność XX U2 

rozkład XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku 

udział frakcji osadów XX U1 

głębokość  w strefie 

przybrzeżnej (cm) 
XX FV 

klasa czystości wody XX  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

naturalność koryta cieku XX U1 

prędkość przepływu 

wody 
XX FV 

rodzaj brzegu XX FV 

siedlisko potencjalne XX FV 

siedlisko zasiedlone XX FV 

stopień porośnięcia 

brzegów 
XX  

szerokość koryta XX U1 

zacienienie strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

charakter strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 
1037 

ID 1037-03 

{98db80e6-c1ef-

47ed-9e42-

2e962292d706} 

Obr. Kamionna 

nr. działek 212 

Parametry 

populacji 

zagęszczenie populacji XX U2 

U1  

liczebność XX U2 

rozkład XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku 

udział frakcji osadów XX U1 

głębokość  w strefie 

przybrzeżnej (cm) 
XX FV 

klasa czystości wody XX  

naturalność koryta cieku XX U1 

prędkość przepływu 

wody 
XX FV 

rodzaj brzegu XX FV 

siedlisko potencjalne XX FV 

siedlisko zasiedlone XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

stopień porośnięcia 

brzegów 
XX  

szerokość koryta XX U1 

zacienienie strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

 
charakter strefy 

przybrzeżnej 
XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

modraszek telejus  

Phenagris teleius  

6177 

 

ID 6179-01 

{52d9e2a5-24a1-

496b-b67c-

2c1a04ea548b} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 2, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 3, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 

Parametry 

populacji 

 

XX XX 

U1  

 

 

 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

XX U1 

 

 

 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

68, 7, 8, 9, Obr. 

Milin nr. działek 

485, 486, 487, 

488, 489, 490, 

491, 492, 493, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 502, 503, 

504, 505, 506, 

507, 508, 509, 

510, 511, 512, 

513, 514, 515, 

694, 696, 697, 

698, 699, 700 

Obr. Proszkowice 

nr. działek 147, 

148, 149, 150, 

151, 152, 153, 

154, 155, 156, 

237, 239, 412, 

423 

 

modraszek nausitous  

Phenagris nausithous  

6179 

 

ID 6179-01 

{52d9e2a5-24a1-

496b-b67c-

2c1a04ea548b} 

Obr. Maniów 

Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

Parametry 

populacji 

 

XX XX 

U1  

 

 

 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

XX U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

18, 19, 2, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 3, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 

68, 7, 8, 9, Obr. 

Milin nr. działek 

485, 486, 487, 

488, 489, 490, 

491, 492, 493, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 502, 503, 

504, 505, 506, 

507, 508, 509, 

510, 511, 512, 

513, 514, 515, 

694, 696, 697, 

698, 699, 700 

Obr. Proszkowice 

nr. działek 147, 

148, 149, 150, 

151, 152, 153, 

154, 155, 156, 

237, 239, 412, 

423 

 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX FV 

 

 

 

 

wydra Lutra lutra 1355 

ID 1355-1 

{eac52920-f5f9-

49b7-9f5a-

Parametry 

populacji 

 

XX XX FV   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

0445faecdd0f}, 

Obr. Milin Nr. 

działek 447/4 

 

 

 

Parametry 

siedliska gatunku 

 

XX FV 

 

 

 

 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 

 

 

 

 

wydra Lutra lutra 1355 

ID 1355-2 

{5a6ed3f8-5cb9-

4301-a2b5-

e5d263c975cf}, 

Obr. Milin Nr. 

działek 682/1 

Parametry 

populacji 

 

XX XX 

FV  

 

 

 

Parametry 

siedliska gatunku 

 

XX FV 
 

 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

 

 

wydra Lutra lutra 1355 

ID 1355-3 

{f3a4f41c-8f7a-

4c84-a02f-

41dd1e4f467e}, 

Nr. działek 212 

Parametry 

populacji 

 

XX XX 

FV  

 

 

 

 

Parametry 

siedliska gatunku 

 

XX U1 
 

 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 
 

 

 

wydra Lutra lutra 1355 

ID 1355-4 

{dad764bd-62a5-

4224-968c-

93ab24672386}, 

Nr. działek 212 

Parametry 

populacji 

 

XX XX 

U1  

 

 

 

 

Parametry 

siedliska gatunku 

 

XX FV 
 

 

 

Szanse  FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

zachowania 

gatunku 
 

 

 

mopek Barbastella 

barbastellus 
1308 

 

Kościół w 

Maniowie 

parametry 

populacji 

wiosenno-letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U2  

Aktywność gatunku 

 
XX FV 

parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Liczebność XX U2 

Struktura wiekowa XX XX 

Powierzchnia 

schronienia dogodna dla 

nietoperzy 

FV U2 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

XX U2 

Dostępność wylotów FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U2 

nocek duży Myotis myotis 1324 
Kościół w 

Milinie 

parametry 

populacji 

wiosenno-letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U2  

Aktywność gatunku 

 
XX FV 

parametry 

siedliska 

Liczebność XX U2 

Struktura wiekowa XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki zwierząt 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

wiosenno-

letniego 

Powierzchnia 

schronienia dogodna dla 

nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

XX U2 

Dostępność wylotów FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX U2 

 

 

Przeprowadzoną waloryzację siedlisk wykonano zgodnie z metodyką opracowaną na potrzeby monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Przy ustalaniu lokalizacji siedlisk oraz ich 

granic korzystano z danych wektorowych obszaru w standardzie GIS dostarczonych przez zamawiającego oraz pomiarów własnych przy użyciu 

urządzeń GPS. Podczas oceny stanu siedlisk korzystano z indywidualnego dla każdego siedliska zestawu wskaźników, które oceniane były w 

trójstopniowej skali (FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły).  

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne  

Stan ochrony siedliska starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 3150  oceniono jako właściwy – FV.  

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  
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W obrębie obszaru zlokalizowano dwa stanowiska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 6410. Stanowisko ID 1 otrzymało ocenę ogólną stanu 

ochrony właściwą  –  FV. Natomiast ogólną ocenę stanu ochrony siedliska  drugiego stanowiska określono jako stan zły  – U2. Wynikała ona z 

parametrów: gatunki ekspansywne roślin zielnych, struktura przestrzenna płatów siedliska, gatunki dominujące, zachowanie płatów lokalnie 

typowych określonych jako U2. Pozostałe parametry oceniono jako U1 – stan niezadowalający. 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne  

Stanowiska ID 1 i ID 2 otrzymały ogólna ocenę stanu ochrony siedliska U2 - stan zły. Wynikała ona ze złego stanu (U2) wskaźników 

opisujących gatunki dominujące, gatunki synantropijne oraz bogactwo gatunkowe. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

Wskaźniki opisujące stanowisko ID 11 pozwoliły na ogólną ocenę stanu ochrony siedliska jako stan zadowalający - FV. Stanowisko ID 1 

otrzymało ogólna ocenę stanu ochrony siedliska niezadowalającą - U1. Ocena ta wynikała ze wskaźników kardynalnych parametru specyficznej 

struktury i funkcji siedliska tj. gatunków charakterystycznych, gatunków ekspansywnych roślin zielnych oraz ekspansji krzewów i podrostu 

drzew określonych jako niezadowalające - U1. Ogólny stan ochrony siedliska stanowiska ID 9 oceniono niezadowalająco - U1. Wynikał on z 

niezadowalających ocen (U1) parametrów specyficznej struktury i funkcji siedliska zwłaszcza wskaźników kardynalnych tj. gatunków 

charakterystycznych oraz ekspansji krzewów i podrostu drzew określonych. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

Ogólny stan ochrony siedliska oceniono jako niezadowalająco - U2 i zły U2. Ocena ta wynikała niezadowalających wskaźników parametru 

specyficznej struktury i funkcji siedliska tj. martwego drewna (łączne zasoby), martwego drewna leżącego lub stojącego >3 m długości i >50 cm 

grubości, wieku drzewostanu (obecność starodrzewu) oraz inwazyjnych gatunków obcych w podszycie i runie. Ocena stanu ochrony siedliska 

niezadowalająca - U2 wynikała z niezadowalających parametrów specyficznej struktury i funkcji siedliska tj. martwego drewna (łączne zasoby), 

martwego drewna leżącego lub stojącego >3 m długości i >50 cm grubości, wieku drzewostanu (obecność starodrzewu). 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe 
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Ogólny stan ochrony siedliska stanowiska oceniono jako niezadowalający - U1 i zły U2. Ogólna ocena wynikała z not wskaźników kardynalnych 

parametru specyficznej struktury i funkcji siedliska. Wynikał on ze złych ocen wskaźników  parametru specyficznej struktury i funkcji siedliska 

tj. martwego drewna wielkowymiarowego, wieku drzewostanu, zniszczenia runa i gleby związanego z pozyskaniem drewna a zwłaszcza 

wskaźnika kardynalnego - martwego drewna. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

Ogólny stan ochrony siedlisk oceniono jako niezadowalający - U1 oraz zły U2. Ogólna ocena wynikała z not wskaźników kardynalnych 

parametru specyficznej struktury i funkcji siedliska tj. martwego drewna leżącego lub stojącego >3 m długości i >50 cm grubości oraz wieku 

drzewostanu (obecności starodrzewu). 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Wśród zlokalizowanych stanowisk pachnicy dębowej Osmoderma eremita jedno (ID 1084-01) otrzymało ogólną ocenę stanu ochrony właściwą - 

FV. Natomiast niewłaściwe-niezadowalające oceny ogólnego stanu ochrony otrzymały stanowiska ID 1084-02 i ID 1084-03. Wynikały one z 

niezadowalających (U1) parametrów stanu siedliska, specyficznej struktury. 

6169 Przeplatka maturna Euphydryas maturna 

Wśród zlokalizowanych stanowisk przeplatki maturny Euphydryas maturna  ID 6169-01 i ID 6169-02 otrzymały ogólną ocenę stanu ochrony 

właściwą - FV. Wynikały one z parametru perspektywy ochrony stanowiska ocenionego jako właściwy. Stan ochrony stanowisk  ID 6169-05, ID 

6169-06, ID 6169-07  oceniono ogólnie jako niewłaściwy-niezadowalający (U1). Natomiast stanowiska  ID 6169-03, ID 6169-04 otrzymały 

oceny ogólnego stanu ochrony złe - U2. Były one rezultatem złego stanu populacji i dodatkowo w przypadku ID 6169-04 złego stanu siedliska, 

specyficznej struktury. 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

Stan ochrony stanowisk ID 1037-01, ID 1037-02, ID 1037-03  trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia oceniono jako niezadowalający - U1. 

Wynikała ona z ocen parametrów populacji (zagęszczenie populacji, liczebność) oraz parametrów siedliska gatunku (udział frakcji osadów, 

naturalność koryta cieku, szerokość koryta, zacienienie strefy przybrzeżnej, charakter strefy przybrzeżnej) 
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6179 Modraszek nausitous Phenagris nausithous  

Stan ochrony stanowiska ID 6179-01 modraszka nausitous Phenagris nausithous oceniono jako niezadowalający - U1. Wynikała ona z 

niezadowalającej oceny parametru stanu siedliska gatunku. 

6179 Modraszek telejus Phenagris teleius  

Stan ochrony stanowiska ID 6179-01 modraszka telejus Phenagris teleius oceniono jako niezadowalający - U1. Wynikała ona z niezadowalającej 

oceny parametru stanu siedliska gatunku. 

1308 Mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek duży Myotis myotis 

Stan ochrony stanowisk mopka Barbastella barbastellus zlokalizowanego w kościele w Maniowie oraz nocka dużego Myotis myotis 

zlokalizowanego w kościele w Milinie oceniono jako zły - U2. Ogólna ocena była rezultatem otrzymanych not parametrów siedliska wiosenno-

letniego (liczebność, zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy, oraz dodatkowo w przypadku mopka Barbastella barbastellus 

powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy) oraz szans zachowania gatunków. 

1355 Wydra Lutra lutra 

W obrębie obszaru zlokalizowano cztery stanowiska wydry Lutra lutra. Wszystkie otrzymały ocenę ogólną stanu ochrony właściwą  –  FV. 

Wynikała ona z ocen parametrów siedliska oraz szans zachowania gatunku. 

 

4  Analiza zagrożeń 

 

Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ID 3150-01 {a51f9b26-de45-

4a5e-83a8-4a8c1d325292} 

Obr. Milin nr. działek 500, 502, 

689 

 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: Wiele drobnych cieków w 

obszarze jest uregulowanych na znacznej 

długości; prace regulacyjne w obrębie koryta 

rzeczki przepływającej przez starorzecze 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

mogą spowodować fizyczne zniszczenie lub 

przesuszenie siedliska 

 3260  

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

- Nie analizowano zagrożeń dla siedliska 

ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono jego występowania w 

obszarze i nie ma perspektyw na jego 

występowanie w przyszłości - planowana 

aktualizacja SDF i usuniecie siedliska z 

listy przedmiotów ochrony. 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska 

ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono jego występowania w obszarze 

i nie ma perspektyw na jego występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedliska z listy przedmiotów 

ochrony. 

2. 6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

 

ID 6410-01 {568fc769-5019-

4a39-b5a1-2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6410-02 {77b2ab3c-f845-

41ef-99c8-be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia:  

siedlisko nieużytkowane od ok. 10 lat, 

zarasta drzewami i ekspansywnymi 

bylinami  

I01 Obce gatunki inwazyjne w obrębie 

siedliska pojawiają się kępy nawłoci 

późnej Solidago gigantea  

I02 problematyczne gatunki rodzime 

siedlisko zarasta ekspansywnymi 

bylinami, takimi jak trzcinnik piaskowy, 

ostrożeń polny  

3. 6430 Ziołorośla 

górskie i ziołorośla 

nadrzeczne 

ID 6430-01 {2d41491e-5722-

4bcb-85e1-8ba8e11755e3} 

Obr. Piława nr. działek 182,  

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych prace regulacyjne w obrębie koryta 

Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-02 {254e05d5-c2e8-

48f0-8078-81c6c9c7b419} Obr.  

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Milin nr. działek 523, 524, 525, 

532, 656, 658 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-03 {6d28a8ac-b52c-

4d01-9755-6e08eda579fa} Obr. 

Milin nr. działek 524, 533 

 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych” prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-04 {9d277772-6e79-

44e2-9877-56a2ff52ba35} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 247 

 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-05 {63057327-0c5c-

4500-b28e-912d28ce834a} 

Obr. Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 529, 

559 

  

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-06 {edeea1bb-9fa0-

4b67-855e-cdca833d5264}Obr. 

Kamionna nr. działek 212, Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

  

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-07 {151eb0b7-bd07-

4bd8-a300-d2e8f614b431} 

Obr. Kamionna nr. działek 212, 

238 

  

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-08 {bbb4d679-d8b2-

4fc4-bfa0-04b97d3b34a8} Obr. 

Kamionna nr. działek 212 

 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 6430-09 {431f9dc9-fcae-

4b48-a0ad-336019e0cee0} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, Obr.  

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych: prace regulacyjne w obrębie 

koryta Bystrzycy mogą spowodować fizyczne 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Zachowice nr. działek 557 

13-17-2-10-295   -b   -00 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

4. 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

ID 6510-01 {daabf882-fd27-

4469-9f63-c9fd8aa43199} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 1, 2, 

20, 3, 37, 38, 39, Obr. 

Proszkowice nr. działek 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 412 

 

 

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-02 {165d246a-649c-

407f-ad50-3acdce981783} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 10, 

11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

 

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-03 {efbcdc80-470f-

4854-bc85-e505e855c62a} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

68, 485, 486, 487 

 

 

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-04 {2f174cb9-a637-

42ab-816c-9d85f24cb0ca} Obr. 

Milin nr. działek 494, 495, 496 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

siedlisko nieużytkowane, zarasta 

ekspansywnymi bylinami  

I02 problematyczne gatunki rodzime 

siedlisko zarasta ekspansywnymi 

bylinami, takimi jak trzcinnik piaskowy, 

ostrożeń polny  

ID 6510-05 {888deac0-2843-

4216-9997-6aa48ea5787f} Obr.  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Milin nr. działek 497, 498, 499, 

500 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-06 {797ffc6b-701c-

439c-9a0d-3141c79cf3d6} Obr. 

Milin nr. działek 505, 506, 507 

 

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-07 {a7297076-1095-

44c3-825b-8e0a4ddc1624} 

Obr. Okulice nr. działek 211 

  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

w obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-08 {37d7f39b-bb0d-

4db3-a7ae-c5b882d39256} 

Obr. Okulice nr. działek 214 

  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-09 {6125efa4-b7a7-

4c6d-8763-06bde5cbff2e} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 



 
 

144 

 

Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ID 6510-10 {cf57dfd2-f390-

46a9-a41b-43c8ffbd2a6d} Obr. 

Okulice nr. działek 10, 11, 12, 

13, 138, 14, 15, 16, 17, 18, 

33/2, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 

39, 40/1 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

siedlisko nieużytkowane, zarasta 

ekspansywnymi bylinami  

I01 Obce gatunki inwazyjne w obrębie 

siedliska pojawiają się kępy nawłoci 

późnej Solidago gigantea  

I02 problematyczne gatunki rodzime 

siedlisko zarasta ekspansywnymi 

bylinami, takimi jak trzcinnik piaskowy, 

ostrożeń polny  

ID 6510-11 {491a013c-ec52-

433a-936b-6644576a346f} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

169, 170, 184, 185, Obr. 

Okulice nr. działek 10, 135, 

137, 138, 215/305, 33/2, 6/1, 

8/1, 9 

 

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-12 {86fa7df1-5c4e-

4878-bf19-eb42d0d2ce42} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 165, 

166, 168, 183  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 

ID 6510-13 {06a777ab-26c9-

45b7-9c81-b1707c364460} 

Obr. Zachowice nr. działek 557 

  

A01 Uprawa, w tym zwiększenie obszarów 

rolnych w obszarze i w regionie często 

obserwuje się przekształcanie terenów 

łąkowych na grunty orne 

 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia w 

obszarze i w regionie często obserwuje się 

zarzucenie użytkowania terenów łąkowych 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

5. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

ID 9170-01 {7687d718-3a27-

4791-9559-7348bdcdd1fd} 

Obr. Kamionna nr. działek 245 

adr.  

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska.: Płaty cechują 

się zbyt małą ilością martwego drewna  

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych; lasy są miejscami silnie 

zaśmiecone  

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

ID 9170-02 {2b902360-36f8-

436b-a5a7-5191e42693a2} 

Obr. Kamionna nr. działek  

239/2 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna  

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

Lasy są miejscami silnie zaśmiecone  

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

ID 9170-03 {408bfa5e-6f55-

4ec4-a680-b31939faced0} Obr. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska.  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Milin nr. działek 716 

 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

  ID 9170-04 {b81c71d1-db28-

464d-8fb8-500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247  

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna  

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

  ID 9170-05 {0b6539b5-9e09-

4b85-b7b5-ff135dcfda74} Obr. 

Piława Dz.ew. 183, 185 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna  

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

  ID 9170-06 {05899c3a-089f-

4c81-9f28-82ac570e68b3} Obr. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Okulice nr. działek 211 

 

martwego drewna 

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

  ID 9170-07 {7dac0905-1ccc-

46d0-ba29-7ded0f25a4c6} Obr. 

Milin nr. działek 718 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna  

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

6. *91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy 

źródliskowe 

ID 91E0-01 {e1d86224-3e72-

4a21-9154-c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 148, 

149, 152, 153, 154, 155, 156, 

237, 238, 412, 423 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ID 91E0-02 {035f51cf-7197-

4260-b30a-c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 

43, 44, 46, 47, 48, 49, 50,51, 

52, 53, 61/1, 61/2, 62, 87, 88, 

89, 98/2  

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości;  prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 

ID 91E0-03 {33e8cc8a-bcad-

4a20-9c63-d18166c89424} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

68 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-d896-

401d-8fc3-3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 450/1, 

451, 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 516, 686, 687, 689, 

690, 701 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 

ID 91E0-05 {0f34f5af-4938-

4795-8b3f-d4979e62587f} Obr. 

Milin nr. działek 484, 514 Obr. 

Okulice nr działki 211 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ID 91E0-06 {ad19f51a-409a-

4cba-8718-7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt Młynówki i 

Grzmiącej mogą spowodować fizyczne 

zniszczenie lub przesuszenie siedliska 

ID 91E0-07 {3665b738-7b14-

413c-af83-7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 

7. 91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-0c22-

4acb-a384-89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 395/3, 

522, 523, 524, 525, 656, 683, 

717, 720 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

 

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

J02 spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 



 
 

151 

 

Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

ID 91F0-02 {c6128f57-90d9-

4781-8c5d-fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 68, 

69, 71, Obr. Okulice nr działki 

211 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi 

J02 spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica 

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

ID 91F0-03 {50f2121d-06f6-

4703-8ed2-c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 

90, 91, 92, 94, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 157, 

158, 160, 161, 163, 165, 166,  

167, 168, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 414, 415, 475 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe)  
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego 

ID 91F0-04 {cf73a984-d3e8-

47ab-8e41-1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. Działek 

1,2,3,4 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

ID 91F0-05 {37b79ce4-8b01-

4e3a-bf0e-c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 189 

Obr. Okulice nr. działek 183, 

185 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

J02 spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych, obniżanie się poziomu 

wód gruntowych w obszarze może 

powodować okresowe przesuszanie łęgów 

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe  
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Obr. Milin nr działek 524, 532, 

535, 537, 656 

 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

ID 91F0-06 {55a92005-a498-

4c6f-b711-6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów nr. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

W północnej części płatu znajdują się 

nasadzenia leśne z udziałem buka 

J02.03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych 

Wiele drobnych cieków w obszarze jest 

uregulowanych na znacznej długości; prace 

regulacyjne w obrębie koryt rzek zasilających 

płaty mogą spowodować fizyczne zniszczenie 

lub przesuszenie siedliska 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 555, 

556, 557, 558, 559 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica 

 

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów 

 

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego 

 

ID 91F0-07 {109e1e5f-a1ac-

459c-b5be-8b0ed9179e36} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

199, 200 

Obr. Kamionna nr. działek 240, 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

241/1, 241/2, 230/1, 243, 247 

 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

J03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

  ID 91F0-08 {4ad827ec-68ce-

4e22-afcf-ec702d229e8e} Obr. 

Milin nr. działek 717, 718 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica 

  ID 91F0-09 {040a1d9d-a917-

461e-bd17-3225b2c0ff67} Obr. 

Milin nr działki 719 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

J02 spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica  

  ID 91F0-10  

{55a92005-a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730} Obr Zachowice 

dz.ew. 555, 556, 557, 558, 559, 

Obr. Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. Kilianów 

Szymanów dz.ew. 504 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

Płaty cechują się zbyt małą ilością 

martwego drewna 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

obniżanie się poziomu wód gruntowych w 

obszarze może powodować okresowe 

przesuszanie łęgów 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

Zbiorowisko jest pofragmentowane 

drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

runo jest miejscami zdominowane przez 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, a przy drogach leśnych i  
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

wycinkach pojawiają się także kępy 

nawłoci późnej Solidago gigantea i 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica 

J03.01.   

Grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów  

K04.03 Zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

Zamieranie jesiona w łęgach na skutek 

porażenia grzybowego  

8 
1355 Wydra Lutra 

lutra 

ID 1355-1 {eac52920-f5f9-

49b7-9f5a-0445faecdd0f}, Obr. 

Milin Nr. działek 447/4 

ID 1355-2 {5a6ed3f8-5cb9-

4301-a2b5-e5d263c975cf}, 

Obr. Milin Nr. działek 682/1 

ID 1355-3 {f3a4f41c-8f7a-

4c84-a02f-41dd1e4f467e}, Nr. 

działek 212 

ID 1355-4 {dad764bd-62a5-

4224-968c-93ab24672386}, Nr. 

działek 212 

 
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska (zanik starych drzew na 

skarpach brzegowych rzeki stanowiących 

kryjówki) 

10 
1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Wszystkie obszary aktywności 

nietoperzy ( na mapie na 

zielono) 

ID 1308-1 {167af03b-3155-

4d31-a7c6-9dd89108efa1}, 

Obr. Milin Nr. działek 714 

ID 1308-7 {be87e7b8-3a9f-

 

E06.01 Rozbiórka budynków i obiektów 

wybudowanych przez człowieka (rozbiórka 

starych strychów, stodół może zmniejszyć 

liczbę kryjówek dla nietoperzy) 

 

B02.04 Usuwanie martwych i umierających 

drzew  (usuwanie usuwanie drzew może 

zmniejszyć liczbę kryjówek dla nietoperzy) 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

45e2-8284-2e37209208e2}, 

Obr. Milin 

Nr. działek 375 

ID 1308-2 {d956600f-0406-

4918-90fe-886d69ebb47e}, Nr. 

działek 239/2 

ID 1308-3 {5d684aec-a948-

4ddb-84c4-fcb09791f4af}, Obr. 

Piława Nr. działek 183 

ID 1308-4 {70889ba0-78a4-

449e-b4ad-2fa4512d8e48}, 

Obr. Okulice Nr. działek 211 

ID 1308-5 {00cb249d-af3b-

4183-8696-839b5a5e2822}, 

Obr. Kamionna Nr. działek 246 

ID 1308-6 {3c4455f8-68c2-

479c-9572-8732ee7c3567}, 

Obr. Nr. działek 243 

ID 1308-07 {be87e7b8-3a9f-

45e2-8284-2e37209208e2} 

 

12 
1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Wszystkie obszary aktywności 

nietoperzy ( na mapie na 

zielono) 

ID 1324-1 {2935f873-075e-

486d-894f-b99a5b5dd561}, 

Obr.Milin Nr. działek 720 

ID 1324-2 {dcab2ea2-f0e0-

4c17-9d81-1c29b3253a9b}, Nr. 

działek 212 

ID 1324-3 {f1ce7ed5-12f2-

4753-ba07-0fc49492509a}, 

Obr. Milin  Nr. działek 395/1 

ID 1324-4 {e8dc856b-6a62-

 

E06.01 Rozbiórka budynków i obiektów 

wybudowanych przez człowieka (rozbiórka 

starych strychów, stodół może zmniejszyć 

liczbę kryjówek dla nietoperzy) 

 

B02.04 Usuwanie martwych i umierających 

drzew  (usuwanie usuwanie drzew może 

zmniejszyć liczbę kryjówek dla nietoperzy) 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

48a4-a95a-6c2b77345fc0}, 

Obr. Maniów Wielki Nr. 

działek 20 

ID 1324-5 {835e67d2-4047-

498d-b567-9bfc91ca74b0}, 

Obr. Milin Nr. działek 656 

ID 1324-6 {f85bd86b-4762-

45e8-8a46-dc4b044e55cf}, 

Obr. Okulice Nr. działek 176 

ID 1324-7 {ebd318be-4411-

4855-9f9b-f8be06e8aca9}, Obr. 

Milin Nr. działek 288 

13 5339 Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

 

- Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunków w obszarze i nie 

ma perspektyw na ich występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF 

i usuniecie gatunków5 z listy 

przedmiotów ochrony 

Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunków w obszarze i nie ma 

perspektyw na ich występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie gatunków6 z listy przedmiotów 

ochrony 

14 1145 Piskorz  

Misgurnus fossilis 

- Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunków w obszarze i nie 

ma perspektyw na ich występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF 

i usuniecie gatunków7 z listy 

przedmiotów ochrony 

Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunków w obszarze i nie ma 

perspektyw na ich występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie gatunków8 z listy przedmiotów 

ochrony 

15 1088 Kozioróg 

dębosz Cerambyx 

cerdo 

- Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunku w obszarze - 

planowana aktualizacja SDF i usuniecie 

gatunków z listy przedmiotów ochrony 

Nie analizowano zagrożeń ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunku w obszarze - 

planowana aktualizacja SDF i usuniecie 

gatunków z listy przedmiotów ochrony 

15 1084 Pachnica 

dębowa Osmoderma 

ID 1084-01 {0ceb6287-9e61- J03.02.03. Zmniejszenie wymiany 

materiału genetycznego populacja jest 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

eremita 41f2-afea-1ee2ddc3bfa8} Obr. 

Zachowice nr. działek 529 

ID 1084-02 {f3c60c0e-c1d0-

4235-8f0c-d234d44eb52e} Obr. 

Kamionna nr. działek 240 

ID 1084-03 {cfa7f94c-e47a-

491a-9564-813ee304dc94} 

Obr. Kamionna nr. działek 

182/4 

izolowana; chów wsobny w  izolowanej 

populacji może doprowadzić do 

degeneracji i wymierania populacji 

G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 

potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych 

 

B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew (Stare dziuplaste 

drzewa stanowią siedliska pachnicy; ich 

usuwanie zmniejsza liczbę stanowisk 

dogodnych do zasiedlenia) 

 

16 6169 Przeplatka 

maturna Euphydryas 

maturna 

ID 6169-01 {0983c194-b47b-

4e21-8787-a3f360ba191c} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 213, 

239/2, Obr. Zachowice nr 

działek 529, 557, 558, 559 

ID 6169-02 {df9bdb0c-7bee-

4154-8ce1-783ac140dda5} Obr. 

Okulice nr. działek 135, 148, 

214 

ID 6169-03 {391ea269-70d8-

46b5-810d-0ac46debc362} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

87, 88 

ID 6169-04 {f3e564c7-4df9-

46a4-a724-6bd7d258e54f} Obr. 

Milin nr. działek 493, 717 

ID 6169-05 {2f911408-4601-

4d7b-a7c9-0485536d2fbc} Obr. 

B02.02 Wycinka lasu - nasilona 

gospodarka leśna może szkodzić w 

przyszłości populacji gatunku 

F03.02.01 Pozyskiwanie/kolekcjonowanie 

zwierząt (owadów) 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych - nagłe 

zmiany przepływów w Bystrzycy (zrzuty 

wody ze zbiornika Mietków od kwietnia 

do maja powodują zatapianie gąsienic, 

które żerują wtedy na roślinach zielnych; 

powtórnie wejście gąsienic na drzewka 

jesionowe następuje często dopiero w 

maju 

 

J03.02.03. Zmniejszenie wymiany 

materiału genetycznego, populacja jest 

izolowana; chów wsobny w  izolowanej 

populacji może doprowadzić do 

degeneracji i wymierania populacji 

 

B02.01 Odnawianie lasu (nasadzenia) - w 

zależności od preferowanych gatunków do 

nasadzeń sytuacja może ulec pogorszeniu 

z powodu nieodnawiania siedliska z 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Maniów Wielki nr. działek 68 

ID 6169-06 {9d6dbffe-265f-

4c86-a6ec-e4daa1ecaddf} Obr. 

Okulice 

nr. działek 173/2, 207, 209, 

210, 212 

ID 6169-07 {f1c48f65-8443-

4ddd-8587-7bdf2c211f0f} 

Obr. Milin nr. działek 447/4, 

667, 718, 719, 720 

udziałem jesionu (na skutek jego 

wyapdania z drzewostanów) 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

(Nieodnawianie siedliska z udziałem 

jesionu powoduje zmniejszenie 

dostępności głównej rośliny żywicielskiej 

i uniemożliwia rozwój motyla, przy czym 

często odnawianie jesionem jest 

bezzasadne z powodu wypadania jesiona 

na skutek choroby) 

 

ID 6169-01 {0983c194-b47b-

4e21-8787-a3f360ba191c} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 213, 

239/2, Obr. Zachowice nr 

działek 529, 557, 558, 55 

ID 6169-06 {9d6dbffe-265f-

4c86-a6ec-e4daa1ecaddf} Obr. 

Okulice 

nr. działek 173/2, 207, 209, 

210, 212 

D01.02 Drogi, szosy - w ramach 

konserwacji pobocza dróg, rejon drogowy 

wycina co kilka lat wszystkie podrosty 

drzew, w tym jesiony 

 

17 6177 modraszek 

telejus Phengaris 

teleius 

ID 6177-01 {6b04fad2-86ca-

4d6f-8645-c8c2b325028f} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 1, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia B01 Zalesianie terenów otwartych 

A08 Intensywne nawożenie (nawozy 

sztuczne, pestycydy) 

 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 

 

K02 ewolucja biocenotyczna – zarastanie 

łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 

w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminuje roślinę pokarmową, mrówki i 

 



 
 

163 

 

Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

68, 7, 8, 9, Obr. Milin nr. 

działek 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 502, 

503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 

515, 694, 696, 697, 698, 699, 

700 Obr. Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 237, 

239, 412, 423 

samego motyla,  

I02 Nierodzime gatunki zaborcze - 

Solidago gigantea, inwazja spowodowana 

zarzuceniem użytkowania; 

 

18 6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

ID 6179-01 {52d9e2a5-24a1-

496b-b67c-2c1a04ea548b} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 

68, 7, 8, 9, Obr. Milin nr. 

działek 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 502, 

503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 

515, 694, 696, 697, 698, 699, 

700 Obr. Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 237, 

239, 412, 423 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  

A08 Intensywne nawożenie (nawozy 

sztuczne, pestycydy) 

 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 

 

 

K02 ewolucja biocenotyczna – zarastanie 

łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 

w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminuje roślinę pokarmową, mrówki i 

samego motyla,  

 

I02 Nierodzime gatunki zaborcze - 

Solidago gigantea, inwazja spowodowana 

zarzuceniem użytkowania, 

 

 6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

ID 6179-02 {eb7a0b65-180e-

47ab-97aa-26dd4a7832aa} Obr. 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 
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Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

nausithous Maniów Wielki nr. działek 65, 

66 

 6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

ID 6179-03 {b3cd068e-942a-

4156-8114-1dc56ae58585} 

Obr. Maniów Wielki nr. działek 

59, 60, 61/4 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 

 

 6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

ID 6179-04 {e10cb0bb-8317-

411d-9b6b-b085b395f71c} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185 Obr. 

Okulice nr. działek 215/305 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 

 

 6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

ID 6179-05 {1281be8f-4d59-

4637-9e9a-304738c8b091} 

Obr. Okulice nr. działek 209 

A02. Zmiana sposobu użytkowania 

(zamiana na grunty orne) 

 

19 1037 trzepla zielona 

Ophiogomphus 

cecilia 

ID 1037-01 {2d396ff4-20f3-

4ef4-bb3e-d4975f26fcc0} Obr. 

Milin nr. działek 447/4 

ID 1037-02 {e602af69-92ed-

4735-9457-c27c6837c78c} 

Obr. Milin nr. działek 395/3 

522, 683 

ID 1037-03 {98db80e6-c1ef-

47ed-9e42-2e962292d706} 

Obr. Kamionna nr. działek 212 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych) 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

 

Zagrożenia istniejące 

Głównym zagrożeniem istniejącym dla ziołorośli górskich i ziołorośli nadrzecznych 6430 występujących na obszarze Przeplatki nad Bystrzycą 

jest zanieczyszczenie wód rzeki Bystrzycy, powodujące przeżyźnienie i zubożenie składu gatunkowego zbiorowisk.   
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Zagrożenia istniejące dla większości płatów siedlisk leśnych wynikają przede wszystkim z gospodarki leśnej, polegającej na usuwaniu martwego 

drewna i umierających drzew z lasu. Zagrożeniem istniejącym dla niektórych płatów leśnych są nierodzime gatunki zaborcze tj. niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora (wkraczający do runa leśnego), nawłoć późna Solidago gigantea i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 

japonica (przy drogach leśnych i wycinkach). Zagrożeniami dosyć często występującymi i oddziaływującymi na inwentaryzowane siedliska 

leśne jest pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych lub obiektów rekreacyjnych oraz fragmentacja siedlisk licznymi drogami leśnymi i 

szlakami zrywkowymi, która przyczynia się do wnikania gatunków inwazyjnych. 

Zagrożeniami istniejącymi zarówno dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 6410 jak i niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie 6510 jest przede wszystkim zaniechanie lub brak koszenia, konsekwencją jest zarastanie siedliska ekspansywnymi bylinami. 

Zagrożenia istniejące związane są ponadto ze składem gatunkowym siedlisk łąkowych mianowicie nierodzimymi gatunkami zaborczymi (nawłoć 

późna Solidago gigantea) oraz problematycznymi gatunkami rodzimymi (ekspansywne byliny takie jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigeios, ostrożeń polny Cirsium arvense). 

Główne zagrożenia istniejące oddziaływujące na pachnicę dębową Osmoderma eremita 1084 związane są z siedliskiem gatunku – alejami 

przydrożnymi. Są to działania w ramach usuwania martwych i umierających drzew oraz chirurgii drzewnej (ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych). Ponadto zmniejszenie wymiany materiału genetycznego (populacja jest izolowana; chów 

wsobny w  izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji) zalicza się również do zagrożeń istniejących 

pachnicy dębowej Osmoderma eremita. 

Główne zagrożenia istniejące oddziaływujące na przeplatkę maturnę Euphydryas maturna 6169 związane są z siedliskiem gatunku. Są to 

działania w ramach wycinki lasu (w ostatnich latach nasiliła się gospodarka zrębowa (rębnia gniazdowa), co może zarówno sprzyjać (obecnie) 

jak i szkodzić (w przyszłości) populacji gatunku z powodu eliminacji jesiona) oraz związane z konserwacją pobocza dróg wycinanie co kilka lat 

podrostów drzew, w tym jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior. Ponadto zmniejszenie wymiany materiału genetycznego (populacja mocno 

izolowana, chów wsobny w izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji), spowodowane przez człowieka 
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zmiany stosunków wodnych (nagłe zmiany przepływów w Bystrzycy spowodowane zrzutami wody ze zbiornika Mietków) zaliczają się również 

do zagrożeń istniejących przeplatki maturny Euphydryas maturna. 

Zagrożeniami istniejącymi dla mopka Barbastella barbastellus 1308 oraz nocka dużego Myotis myotis 1324 są drapieżnictwo oraz działania 

związane z niewłaściwie przeprowadzonym remontem budynków (kościoły: Maniów, Milin). 

Podstawowymi zagrożeniami istniejącymi dla modraszka nausitousa Phengaris nausithous 6179 oraz modraszka telejusa Phengaris teleius 6177 

są przekształcenia prowadzące do utraty siedlista tj. zamiana na grunty orne, zaniechanie lub brak koszenia, zalesianie terenów otwartych oraz 

ewolucja biocenotyczna (zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje roślinę pokarmową, 

mrówki i samego motyla). Intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) oraz nierodzime gatunki zaborcze (m.in. inwazja Solidago 

gigantea, spowodowana zarzuceniem użytkowania) stanowią również zagrożenia dla gatunków modraszków drastycznie zmieniające stan 

siedliska. 

Głównym zagrożeniem istniejącym dla trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia 1037 jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 

 

Zagrożenia potencjalne 

Zagrożeniem potencjalnym dla starorzecza i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych  3150 oraz ziołorośli górskich i ziołorośli 

nadrzecznych 6430 jest regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych co spowodowałoby fizyczne zniszczenie lub przesuszenie siedliska. 

Zagrożeniami potencjalnymi zarówno dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych  6410 jak i niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie 6510 jest przede wszystkim zaniechanie lub brak koszenia oraz przekształcanie terenów łąkowych na grunty orne. 

Zagrożeniami potencjalnymi dla siedlisk leśnych wykształcających się na glebach zalewanych wodami rzecznymi lub związanych ze stagnującą 

wodą są spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych prowadzące do obniżania się poziomu wód gruntowych w obszarze i 

okresowego przesuszania siedlisk oraz prace regulacyjne w obrębie koryta Bystrzycy, które mogą spowodować fizyczne zniszczenie lub 

przesuszenie siedliska. 
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Zagrożeniami potencjalnymi dla wszystkich stwierdzonych stanowisk wydry Lutra lutra 1355 są regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych oraz zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (zanik starych drzew na skarpach brzegowych rzeki). 

Spowodowałyby one pogorszenie parametrów stanu siedliska. 

Podstawowym zagrożeniem potencjalnym zidentyfikowanym dla pachnicy dębowej Osmoderma eremita 1084 oraz przeplatki maturny 

Euphydryas maturna 6169 jest usuwanie martwych i umierających drzew, które może przybrać na sile w obliczu zamierania starych jesionów 

oraz wiązów. Dodatkowo przeplatce maturnie Euphydryas maturna może potencjalnie zagrozić jej pozyskiwanie lub kolekcjonowanie. Głównym 

zagrożeniem potencjalnym dla trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia 1037 jest regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych. 

Zagrożeniami potencjalnymi dla mopka Barbastella barbastellus 1308  oraz nocka dużego Myotis myotis 1324 są rozbiórka budynków i 

obiektów wybudowanych przez człowieka, usuwanie martwych i umierających drzew oraz eksploatacja lasu bez odnawiania lub naturalnego 

odrastania.  

9 Cele działań ochronnych 

 

 

Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Nie analizowano celów działań ochronnych dla siedliska ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono jego występowania w obszarze i nie ma perspektyw na 

jego występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usuniecie siedliska z 

listy przedmiotów ochrony. 

- 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 
Zachowanie siedliska we właściwym stanie ochrony  

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęś 

licowe 
Zachowanie stanu FV w najlepiej zachowanym płacie siedliska. Poprawa stanu siedliska 

na pozostałych stanowiskach  

10 lat 
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Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne 
Poprawa struktury siedliska 

 
10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 
Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). Poprawa stanu 

siedliska w kierunku właściwego stanu zachowania (FV) w zakresie parametrów 

struktury i funkcji. 

 

10 lat 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Poprawa struktury siedliska do stanu co najmniej U1 (niezadowalający). 

 

przekracza ramy 

czasowe PZO 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, olsy 

źródliskowe 

Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incaca 

Utrzymanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1). 

 

przekracza ramy 

czasowe PZO 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

Ficario-Ulmetum minoris 

Utrzymanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1). 

 

przekracza ramy 

czasowe PZO 

1355 Wydra Lutra lutra Utrzymanie populacji gatunku i jego siedliska w stanie niepogorszonym przekracza ramy 

czasowe PZO 

1308 Mopek  Barbastella 

barbastellus 

Utrzymanie populacji i siedliska gatunku w stanie niepogorszonym,  

Poprawa struktury siedliska gatunku 

przekracza ramy 

czasowe PZO 

1324 Nocek Myotis myotis Utrzymanie populacji i siedliska gatunku w stanie niepogorszonym,  

Poprawa struktury siedliska gatunku 

przekracza ramy 

czasowe PZO 

5339 Różanka  Rhodeus sericeus 

amarus 

 

Nie analizowano celów działań ochronnych ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono występowania gatunków w obszarze i nie ma perspektyw na ich 

występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usuniecie gatunków10 z 

listy przedmiotów ochrony 

- 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis Nie analizowano celów działań ochronnych ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono występowania gatunków w obszarze i nie ma perspektyw na ich 

występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usuniecie gatunków11 z 

listy przedmiotów ochrony 

- 

1037 Trzepla zielona Utrzymanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1) - 
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Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

Ophiogomphus cecilia   

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx 

cerdo 

Nie analizowano celów działań ochronnych ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono występowania gatunku w obszarze i nie ma perspektyw na ich 

występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usuniecie gatunków12 z 

listy przedmiotów ochrony 

- 

1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita  
Utrzymanie siedliska gatunku - istniejących miejsc lęgowych i żerowisk oraz 

zapewnienie trwałości populacji 

przekracza ramy 

czasowe PZO 
6169 Przeplatka maturna 

Euphydryas maturna 

Utrzymanie istniejących miejsc lęgowych i żerowisk oraz zapewnienie trwałości 

populacji  

przekracza ramy 

czasowe PZO 
6177 Modraszek telejus Phengaris 

teleius 
Utrzymanie siedliska gatunku w stanie co najmniej U1. 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

Utrzymanie siedliska gatunku w stanie co najmniej U1. 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 

 

Celem działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych jest zachowanie stanu siedliska w stanie właściwym bądź poprawienie stanu siedliska ze 

stanu U2 lub U1 poprzez zaplanowane działania ochronne. Celem ochrony dla gatunków zwierząt jest utrzymanie w niezmienionym stanie 

siedliska tych gatunków, których stan oceniono jako właściwy, oraz poprawa warunków siedliska dla gatunków, których stan oceniono jako U2 

lub U1.  

 

 

Moduł C 

13 Ustalenie działań ochronnych 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Siedliska przyrodnicze 

3150 

Starorzecza 

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

10 

Ochrona zachowawcza: 

zachowanie naturalnego 

reżimu wodnego 

Utrzymanie wylewów 

rzeki, utrzymanie 

naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków. 

ID 3150-01 {a51f9b26-

de45-4a5e-83a8-

4a8c1d325292}, Nr. 

działek 500, 502, 689 (k. 

Milina) 

Stale od 

roku 

zatwierdzeni

a PZO 

- 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  

Wrocław, 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Wrocław 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

6410 

Zmiennowi

lgotne łąki 

trzęślicowe 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

1 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na 

ID 6410-01 {568fc769-

5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

Stale 0 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

2 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działanie obligatoryjne: 

coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, bez 

stosowania podsiewu, 

wałowania, zmiany 

poziomu nawożenia, 

zmiany stosunków 

wodnych 

ID 6410-01 {568fc769-

5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

Co roku 

między 15 

maja a 30 

października 

od roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

200zł / 

ha /1 

pokos w 

roku 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 

 Działania fakultatywne 

2f 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

ID 6410-01 {568fc769-

5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

adr. leśne 

Stale  

500zł-

700 zł / 

ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6410 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 

2a 

Wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej 

Działanie fakultatywne: 

wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

ID 6410-01 {568fc769-

5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -b   -00 

 

 

Co roku 

między 15 

maja a 30 

października 

od roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

200zł / 

ha /1 

pokos w 

roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

(Nadleśnictwo 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Miękinia) 

2b Niestosowanie nawozów 

Działanie fakultatywne: 

niestosowanie nawożenia i 

środków ochrony roślin 

ID 6410-01 {568fc769-

5019-4a39-b5a1-

2bc12f2dccd5} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

- 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 

2c 

Usunięcie podrostów 

drzew i krzewów z 

powierzchni łąki 

Działanie fakultatywne 

wykarczowanie nalotu 

drzew i krzewów, w 

miejscach gdzie istnieje 

niebezpieczeństwo 

zbytniego naruszenia pow. 

gleby wycinka 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

1.10-1.03. w 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

500zł / 

ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 

2d 

Usunięcie gatunków 

ekspansywnych i 

obcych gatunków 

inwazyjnych 

Działanie fakultatywne: 

przywrócenie właściwego 

stanu siedliska; wczesny 

pokos z zebraniem siana, 

w terminie 15 maja – 30 

czerwca 

ID 6410-02 {77b2ab3c-

f845-41ef-99c8-

be88f2a26d3c} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -c   -00 

Co roku w 

terminie 15 

maja – 30 

czerwca 

200zł / 

ha /1 

pokos w 

roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

(Nadleśnictwo 

Miękinia) 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

6430 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

3 

Eliminacja lub 

ograniczenia 

występowania 

rdestowca japońskiego 

Reynoutria japonica na 

wzdłuż dróg i na 

terenach przybrzeżnych 

Bystrzycy 

Usuwanie mechaniczne 

rdestowca 

ID 6430-01 {2d41491e-

5722-4bcb-85e1-

8ba8e11755e3}  

Obr. Piława, dz. ew. nr 182 

 

W okresie 

do 5 lat po 

zatwierdzeni

u PZO, w 

razie 

potrzeby 

zabieg 

należy 

powtarzać 

4 tys/rok 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu na 

podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

10 

Ochrona zachowawcza: 

zachowanie naturalnego 

reżimu wodnego 

Utrzymanie wylewów 

rzeki, utrzymanie 

naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków. 

ID 6430-01 {2d41491e-

5722-4bcb-85e1-

8ba8e11755e3} Obr. 

Piława nr. działek 182,  

ID 6430-02 {254e05d5-

c2e8-48f0-8078-

81c6c9c7b419} Obr. Milin 

nr. działek 523, 524, 525, 

532, 656, 658 

ID 6430-03 {6d28a8ac-

b52c-4d01-9755-

6e08eda579fa} Obr. Milin 

nr. działek 524, 533 

ID 6430-04 {9d277772-

6e79-44e2-9877-

56a2ff52ba35} Obr. 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

- 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  

Wrocław, 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Wrocław 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Kamionna nr. działek 212,  

ID 6430-05 {63057327-

0c5c-4500-b28e-

912d28ce834a} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 

529, 559, fragment płatu 

leży na terenie wydzielenia 

adr. leśny 13-17-2-10-296   

-b   -00 

ID 6430-06 {edeea1bb-

9fa0-4b67-855e-

cdca833d5264}Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 

558, fragment płatu leży w 

wydzieleniach 

adr. leśny  

13-17-2-10-295   -g   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

ID 6430-07 {151eb0b7-

bd07-4bd8-a300-

d2e8f614b431} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 

238, fragment płatu leży w 

wydzieleniu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

adr. leśny  

13-17-2-10-295   -j   -00 

ID 6430-08 {bbb4d679-

d8b2-4fc4-bfa0-

04b97d3b34a8} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 

adr. leśny  

ID 6430-09 {431f9dc9-

fcae-4b48-a0ad-

336019e0cee0} Obr. 

Kamionna nr. działek 212, 

Obr. Zachowice nr. działek 

557, fragment płatu leży w 

wydzieleniach 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowan

e 

ekstensyw

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

1 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, 147, 

Stale 0 
Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nie położonych na trwałych 

użytkach zielonych 

trwałych użytkach 

zielonych 

148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 412 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} nr. działek 

68, 485, 486, 487 

adr. leśny  

13-17-2-11-309   -a   -00 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} nr. działek 

494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} nr. działek 

497, 498, 499, 500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} nr. działek 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

505, 506, 507 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} nr. działek 

211, 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -i   -00 

13-17-2-11-307   -g   -00 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} nr. działek 

214, 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} nr. działek 

247, 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-299   -g   -00 

13-17-2-10-299   -h   -00 

13-17-2-10-299   -i   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 138, 14, 15, 

16, 17, 18, 33/2, 34, 35, 36, 

37/1, 37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-

ec52-433a-936b-

6644576a346f} nr. działek 

169, 170, 184, 185, 10, 135, 

137, 138, 215/305, 33/2, 

6/1, 8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-

5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} nr. działek 

165, 166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-

26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} nr. działek 

557, 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -b   -00 

2 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

Działanie obligatoryjne: 

coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, bez 

stosowania podsiewu, 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, 147, 

Co roku 

między 15 

maja a 30 

października

200zł / 

ha /1 

pokos w 

roku 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

wałowania, zmiany 

poziomu nawożenia, 

zmiany stosunków 

wodnych 

148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 412 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} nr. działek 

68, 485, 486, 487 

adr. leśny  

13-17-2-11-309   -a   -00 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} nr. działek 

494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} nr. działek 

497, 498, 499, 500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} nr. działek 

, od roku po 

zatwierdzeni

u PZO 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

505, 506, 507 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} nr. działek 

211, 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -i   -00 

13-17-2-11-307   -g   -00 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} nr. działek 

214, 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} nr. działek 

247, 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-299   -g   -00 

13-17-2-10-299   -h   -00 

13-17-2-10-299   -i   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 138, 14, 15, 

16, 17, 18, 33/2, 34, 35, 36, 

37/1, 37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-

ec52-433a-936b-

6644576a346f} nr. działek 

169, 170, 184, 185, 10, 135, 

137, 138, 215/305, 33/2, 

6/1, 8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-

5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} nr. działek 

165, 166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-

26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} nr. działek 

557, 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -b   -00 

 Działania fakultatywne 

2f 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} nr. działek 

Stale  

500zł-

700 zł / 

ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 412 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} nr. działek 

68, 485, 486, 487 

adr. leśny  

13-17-2-11-309   -a   -00 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} nr. działek 

494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} nr. działek 

497, 498, 499, 500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

3141c79cf3d6} nr. działek 

505, 506, 507 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} nr. działek 

211, 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -i   -00 

13-17-2-11-307   -g   -00 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} nr. działek 

214, 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} nr. działek 

247, 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-299   -g   -00 

13-17-2-10-299   -h   -00 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 138, 14, 15, 

16, 17, 18, 33/2, 34, 35, 36, 

37/1, 37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-

ec52-433a-936b-

6644576a346f} nr. działek 

169, 170, 184, 185, 10, 135, 

137, 138, 215/305, 33/2, 

6/1, 8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-

5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} nr. działek 

165, 166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-

26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} nr. działek 

557, 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -b   -00 

2c 

Usunięcie podrostów 

drzew z powierzchni 

łąki 

Działanie fakultatywne: 

wykarczowanie nalotu 

drzew i krzewów, w 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} Obr. 

1.10-1.03. w 

roku po 

zatwierdzeni

500zł / 

ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

miejscach gdzie istnieje 

niebezpieczeństwo 

zbytniego naruszenia pow. 

gleby wycinka 

Maniów Wielki nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 

412 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} Obr. 

Okulice nr. działek 10, 11, 

12, 13, 138, 14, 15, 16, 17, 

18, 33/2, 34, 35, 36, 37/1, 

37/2, 38, 39, 40/1 

u PZO umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

2a 

Wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej 

Działanie fakultatywne nr 

A1: wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 

412 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

Co roku 

między 15 

maja a 30 

października

, od roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

200zł / 

ha /1 

pokos w 

roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68, 485, 486, 487 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} Obr. Milin 

nr. działek 494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} Obr. Milin 

nr. działek 497, 498, 499, 

500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} Obr. Milin 

nr. działek 505, 506, 507 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} Obr. 

Okulice nr. działek 211 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000.. 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} Obr. 

Okulice nr. działek 214 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} Obr. 

Okulice nr. działek 10, 11, 

12, 13, 138, 14, 15, 16, 17, 

18, 33/2, 34, 35, 36, 37/1, 

37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-

ec52-433a-936b-

6644576a346f} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 169, 

170, 184, 185, Obr. Okulice 

nr. działek 10, 135, 137, 

138, 215/305, 33/2, 6/1, 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-

5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 165, 

166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-

26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -b   -00 

2d 

Usunięcie gatunków 

ekspansywnych i 

obcych gatunków 

inwazyjnych 

Działanie fakultatywne - 

przywrócenie właściwego 

stanu siedliska; 

wykaszanie dwa razy do 

roku z zebraniem siana, 

pierwszy pokos w 

terminie 15 maja-30 

czerwca, drugi w terminie 

po 15 września 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68, 485, 486, 487 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

Co roku, 

pierwszy 

pokos 15 

maja-30 

czerwca, 

drugi w 

terminie po 

15 września 

od roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

400zł / 

ha /2 

pokosy 

w roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} Obr. Milin 

nr. działek 494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} Obr. Milin 

nr. działek 497, 498, 499, 

500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} Obr. Milin 

nr. działek 505, 506, 507 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

2d 

Usunięcie gatunków 

ekspansywnych i 

obcych gatunków 

inwazyjnych 

Działanie fakultatywne - 

przywrócenie właściwego 

stanu siedliska; 

wykaszanie dwa razy do 

roku z zebraniem siana, 

pierwszy pokos w 

terminie 15 maja-30 

czerwca, drugi w terminie 

1 lipca-15 sierpnia 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} nr. działek 

211, 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -i   -00 

13-17-2-11-307   -g   -00 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} nr. działek 

214, 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} nr. działek 

247, 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-299   -g   -00 

13-17-2-10-299   -h   -00 

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

Co roku, 

pierwszy 

pokos 15 

maja-30 

czerwca, 

drugi w 

terminie 1 

lipca-15 

sierpnia od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} nr. działek 

10, 11, 12, 13, 138, 14, 15, 

16, 17, 18, 33/2, 34, 35, 36, 

37/1, 37/2, 38, 39, 40/1 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

2e 
Ograniczenie lub brak 

nawożenia 

Działanie fakultatywne: 

stosowanie nawożenia 

poniżej 30 kg N/ha/rok 

(lub brak nawożenia) i 

niestosowanie środków 

ochrony roślin 

ID 6510-01 {daabf882-

fd27-4469-9f63-

c9fd8aa43199} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

1, 2, 20, 3, 37, 38, 39, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 

412 

ID 6510-02 {165d246a-

649c-407f-ad50-

3acdce981783} Obr. 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

- 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Maniów Wielki nr. działek 

10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ID 6510-03 {efbcdc80-

470f-4854-bc85-

e505e855c62a} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68, 485, 486, 487 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6510-04 {2f174cb9-

a637-42ab-816c-

9d85f24cb0ca} Obr. Milin 

nr. działek 494, 495, 496 

ID 6510-05 {888deac0-

2843-4216-9997-

6aa48ea5787f} Obr. Milin 

nr. działek 497, 498, 499, 

500 

ID 6510-06 {797ffc6b-

701c-439c-9a0d-

3141c79cf3d6} Obr. Milin 

nr. działek 505, 506, 507 

ID 6510-07 {a7297076-

1095-44c3-825b-

8e0a4ddc1624} Obr. 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Okulice nr. działek 211 

adr. leśny  

13-17-2-11-307   -j   -00 
ID 6510-08 {37d7f39b-

bb0d-4db3-a7ae-

c5b882d39256} Obr. 

Okulice nr. działek 214 

adr. leśny  

13-17-2-11-305   -l   -00 

ID 6510-09 {6125efa4-

b7a7-4c6d-8763-

06bde5cbff2e} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśny  

13-17-2-10-299   -i   -00 

ID 6510-10 {cf57dfd2-

f390-46a9-a41b-

43c8ffbd2a6d} Obr. 

Okulice nr. działek 10, 11, 

12, 13, 138, 14, 15, 16, 17, 

18, 33/2, 34, 35, 36, 37/1, 

37/2, 38, 39, 40/1 

ID 6510-11 {491a013c-

ec52-433a-936b-

6644576a346f} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 169, 

nad obszarem 

Natura 2000 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

170, 184, 185, Obr. Okulice 

nr. działek 10, 135, 137, 

138, 215/305, 33/2, 6/1, 

8/1, 9 

ID 6510-12 {86fa7df1-

5c4e-4878-bf19-

eb42d0d2ce42} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 165, 

166, 168, 183 

ID 6510-13 {06a777ab-

26c9-45b7-9c81-

b1707c364460} Obr. 

Zachowice nr. działek 557 

adr. leśny  

13-17-2-10-294   -b   -00 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

9170 Grąd 

środkowoe

uropejski i 

subkontyne

ntalny 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej zgodnej z 

siedliskiem. 

Niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

Niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo: świerka, 

buka, sosny; zachowanie 

naturalnego podrostu 

drzew; ze względu na 

występowanie 

mikrosiedlisk łęgowych 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245 

adr. leśne  

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

ID 9170-02 {2b902360-

stale od roku 

po 

zatwierdzeni

u PZO 

 
Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

podlegających 

grądowieniu, preferencja 

gatunków łęgowych przy 

odnowieniach tam, gdzie 

siedlisko na to pozwala 

(odstępstwa od składu 

drzewostanu zaleconego 

dla siedliska 9170) 

36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. 

Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-

6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin 

nr. działek 716 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-

db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00  

ID 9170-05 {0b6539b5-

9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława 

Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -g   -00 



 
 

204 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-304   -a   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-

089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. 

Okulice nr. działek 211 

adr. Leśne 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-

1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin 

nr. działek 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-312   -a   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-

dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 

ID 9170-09 {ae05472d-

55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. 



 
 

205 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zachowice nr. działek 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -d   -00 

5 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawianie 

na powierzchni 5% do 

naturalnego rozpadu 

celem zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w 

drzewostanie 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawienie 

5% do naturalnego 

rozpadu celem 

zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w drzewostanie 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245, 

adr. leśne  

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

13-17-2-10-302   -c   -00  

ID 9170-02 {2b902360-

36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. 

Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-

6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin 

nr. działek 716, 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 
Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

206 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -c   -00 

13-17-2-11-311   -d   -00 

13-17-2-11-311   -f   -00 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-

db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247, 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00    

ID 9170-05 {0b6539b5-

9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława 

Dz.ew. 183, 185, 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-303   -g   -00 

13-17-2-11-304   -a   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-

089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Okulice nr. działek 211, 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -d   -00 

13-17-2-11-307   -f   -00 

13-17-2-11-307   -g   -00 

13-17-2-11-307   -h   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-

1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin 

nr. działek 718, 

adr. leśne 

13-17-2-11-312   -a   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-

dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. 

Zachowice nr. działek 558, 

adr. leśne 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 



 
 

208 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-296   -a   -00 

ID 9170-09 {ae05472d-

55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. 

Zachowice nr. działek 559, 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -d   -00 

6 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna 

zapewniającego rozwój 

ksylobiontów 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna i 

umierających drzew 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245 

adr. leśne  

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

ID 9170-02 {2b902360-

36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. 

Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 
Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

209 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin 

nr. działek 716 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-

db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00  

ID 9170-05 {0b6539b5-

9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława 

Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -g   -00 

13-17-2-11-304   -a   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-

089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. 

Okulice nr. działek 211 

adr. Leśne 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin 

nr. działek 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-312   -a   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-

dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 

ID 9170-09 {ae05472d-

55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. 

Zachowice nr. działek 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -d   -00 

7 

Ograniczenie 

fragmentacji runa 

leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

Unikanie fragmentacji 

runa nowymi drogami 

leśnymi oraz szlakami 

zrywkowymi 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245 

adr. leśne  

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 
Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

ID 9170-02 {2b902360-

36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. 

Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-

6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin 

nr. działek 716 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-

db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00  

ID 9170-05 {0b6539b5-

9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława 



 
 

212 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -g   -00 

13-17-2-11-304   -a   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-

089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. 

Okulice nr. działek 211 

adr. Leśne 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-

1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin 

nr. działek 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-312   -a   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-

dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 



 
 

213 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 9170-09 {ae05472d-

55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. 

Zachowice nr. działek 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -d   -00 

9 

Usunięcie dzikich 

wysypisk, śmieci i 

odpadów organicznych 

Usunięcie składowisk 

śmieci i odpadów 

wywożonych nielegalnie 

do lasu 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245 

adr. leśne  

13-17-2-10-302   -b   -00 

13-17-2-10-302   -a   -00 

ID 9170-02 {2b902360-

36f8-436b-a5a7-

5191e42693a2} Obr. 

Kamionna nr. działek  

239/2 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -f   -00 

13-17-2-10-296   -h   -00 

ID 9170-03 {408bfa5e-

6f55-4ec4-a680-

b31939faced0} Obr. Milin 

nr. działek 716 

adr. leśne 

Jednorazowo

, do 5 lat po 

ustanowieni

u PZO 

3 
Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-311   -g   -00 

ID 9170-04 {b81c71d1-

db28-464d-8fb8-

500f70eaf73a} Obr. 

Kamionna nr. działek 247 

adr. leśne  

13-17-2-10-299   -h   -00, 

13-17-2-10-299   -a   -00  

ID 9170-05 {0b6539b5-

9e09-4b85-b7b5-

ff135dcfda74} Obr. Piława 

Dz.ew. 183, 185 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -g   -00 

13-17-2-11-304   -a   -00 

ID 9170-06 {05899c3a-

089f-4c81-9f28-

82ac570e68b3} Obr. 

Okulice nr. działek 211 

adr. Leśne 

13-17-2-11-307   -f   -00 

ID 9170-07 {7dac0905-

1ccc-46d0-ba29-

7ded0f25a4c6} Obr. Milin 

nr. działek 718 

adr. leśne 



 
 

215 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-312   -a   -00 

ID 9170-08 {3125bfb1-

dcca-4465-9212-

12c01d64592a} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-10-295   -a   -00 

13-17-2-10-295   -b   -00 

13-17-2-10-295   -c   -00 

13-17-2-10-295   -d   -00 

13-17-2-10-295   -g   -00 

ID 9170-09 {ae05472d-

55d5-4130-8217-

2abb7fc42fa7} Obr. 

Zachowice nr. działek 559 

adr. leśne 

13-17-2-10-296   -d   -00 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 

4 
Włączenie w granice 

obszaru  

Powiększenie obszaru 

poprzez włączenie płatu 

9170 na działce 558 oraz 

559 obrębu Zachowice 

(nadl. Miękinia 

wydzielenie 295a, 295b, 

Nr.działek 558, 559 obręb 

Zachowice (nadl. Miękinia 

wydzielenie 295a, 295b, 

295c, 295d, 295g, 296d) 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

295c, 295d, 295g, 296d)  

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe, 

olsy 

źródliskow

e 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej zgodnej z 

siedliskiem 

Niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

Niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo: świerka, 

buka, sosny; zachowanie 

naturalnego podrostu 

drzew;  

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 

155, 156, 237, 238, 412, 

423 

ID 91E0-02 {035f51cf-

7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-

bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-

d896-401d-8fc3-

stale od roku 

po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL 

lub decyzji 

właściwego starosty, 

Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 

450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 

686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-

4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin 

nr. działek 484, 514 Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-

409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-

5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-

aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. 

Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach 

Grzmiącej i Młynówki, 

najwięcej płatów w 

zachodniej i środkowej 

części obszaru) 

5 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawianie 

na powierzchni 5% do 

naturalnego rozpadu 

celem zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w 

drzewostanie 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawienie 

5% do naturalnego 

rozpadu celem 

zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w drzewostanie 

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 

155, 156, 237, 238, 412, 

423 

ID 91E0-02 {035f51cf-

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu, 

właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-

bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-

d896-401d-8fc3-

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 

450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 

686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-

4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin 

nr. działek 484, 514 Obr. 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-

409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-

5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-

aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach 

Grzmiącej i Młynówki, 

najwięcej płatów w 

zachodniej i środkowej 

części obszaru) 

6 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna 

zapewniającego rozwój 

ksylobiontów 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna i 

umierających drzew 

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 

155, 156, 237, 238, 412, 

423 

ID 91E0-02 {035f51cf-

7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-

bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu, 

właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-

d896-401d-8fc3-

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 

450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 

686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-

4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin 

nr. działek 484, 514 Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-

409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-

5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-

aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. 

Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach 

Grzmiącej i Młynówki, 

najwięcej płatów w 

zachodniej i środkowej 

części obszaru) 

7 
Ograniczenie 

fragmentacji runa 

Unikanie fragmentacji 

runa nowymi drogami 

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

Stale od 

roku po 
 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

leśnymi oraz szlakami 

zrywkowymi 

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 

155, 156, 237, 238, 412, 

423 

ID 91E0-02 {035f51cf-

7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-

bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-

d896-401d-8fc3-

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 

450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 

zatwierdzeni

u PZO 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu, 

właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-

4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin 

nr. działek 484, 514 Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-

409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-

5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-

aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. 

Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach 

Grzmiącej i Młynówki, 

najwięcej płatów w 

zachodniej i środkowej 

części obszaru) 

10 

Ochrona zachowawcza: 

zachowanie naturalnego 

reżimu wodnego 

Utrzymanie wylewów 

rzeki, utrzymanie 

naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków. 

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 

148, 149, 152, 153, 154, 

155, 156, 237, 238, 412, 

423 

ID 91E0-02 {035f51cf-

7197-4260-b30a-

c47dffb33b31} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

Stale od 

roku 

zatwierdzeni

a PZO 

- 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  

Wrocław, 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Wrocław 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 

61/2, 62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-

bcad-4a20-9c63-

d18166c89424} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

68 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-04 {70b4f7f9-

d896-401d-8fc3-

3c6dc8c42e0b}  

Obr. Milin nr. działek 

450/1, 451, 501, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 516, 

686, 687, 689, 690, 701 

 

ID 91E0-05 {0f34f5af-

4938-4795-8b3f-

d4979e62587f} Obr. Milin 

nr. działek 484, 514 Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-308   -i   -00 

ID 91E0-06 {ad19f51a-

409a-4cba-8718-

7d7ccaf7cef1} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185, 

189/1, 199 

adr. leśne 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. 

Okulice nr. działek 212 

adr. leśne 

13-17-2-11-306   -k   -00 

ID 91E0-08 {0188e6aa-

5e56-40f5-be15-

85407e28c68b} Obr. 

Zachowice nr. działek 558 

adr. leśne 

13-17-2-11-295   -f   -00 

ID 91E0-09 {40c457e0-

aba9-4fac-85b7-

0feb29e7f48b} Obr. 

Zachowice nr.działek 559 

adr. leśne  

13-17-2-10-296   -a   -00 

 (zał. mapowy; w dolinach 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Grzmiącej i Młynówki, 

najwięcej płatów w 

zachodniej i środkowej 

części obszaru) 

       

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

4 
Włączenie w granice 

obszaru  

Powiększenie obszaru 

poprzez włączenie płatu 

91E0 na działce 558, 559 

obrębu Zachowice (nadl. 

Miękinia, wydzielenie 

295f, 296a) 

Nr.działek 558, 559 obręb 

Zachowice (nadl. Miękinia, 

wydzielenie 295f, 296a) 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

91F0 

Łęgowe 

lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

11 

Selektywne usuwanie 

mechaniczne gatunków 

inwazyjnych obcego 

pochodzenia w celu 

wyeliminowania 

rdestowca 

ostrokończystego z 

siedliska w trakcie 

prowadzonych prac. 

Wykopywanie kłączy z 

wywiezieniem biomasy 

poza obszar; ze względu 

na bliskość rzeki nie jest 

zalecane stosowanie 

herbicydów 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

5-6 razy w 

roku co 3-4 

tygodnie; do 

5 lat po 

zatwierdzeni

u PZO, w 

razie 

potrzeby 

powtarzać w 

latach 

kolejnych 

10000 zł 

/ rok 

Właściciel, zarządca 

lub posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-10 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-296   -g   -00  

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej zgodnej z 

siedliskiem 

Niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo: świerka, 

buka, sosny; zachowanie 

naturalnego podrostu 

drzew; Możliwość 

odstępstwa od składu 

gatunkowego zaleconego 

dla siedliska 91F0 w 

przypadku zamierania 

jesiona 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-

90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68, 69, 71, Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL 

lub decyzji 

właściwego starosty, 

Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

234 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 91E0-03 {50f2121d-

06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 53, 90, 91, 92, 

94, 95, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

157, 158, 160, 161, 163, 

165, 166,  167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 

414, 415, 475 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-

d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. 

Działek 1,2,3,4 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 



 
 

235 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-



 
 

236 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów 

nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 

555, 556, 557, 558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 



 
 

237 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-08 {4ad827ec-

68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin 

nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

(zał. mapowy; na całym 

obszarze ostoi) 

ID 91F0-09 {040a1d9d-

a917-461e-bd17-

3225b2c0ff67} Obr. Milin 

nr działki 719 



 
 

238 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 



 
 

239 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

5 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawianie 

na powierzchni 5% do 

naturalnego rozpadu 

celem zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w 

drzewostanie 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawienie 

5% do naturalnego 

rozpadu celem 

zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w drzewostanie 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-

90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68, 69, 71, Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL 

lub decyzji 

właściwego starosty, 

Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

240 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-03 {50f2121d-

06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 53, 90, 91, 92, 

94, 95, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

157, 158, 160, 161, 163, 

165, 166,  167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 

414, 415, 475 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-

d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. 

Działek 1,2,3,4 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-



 
 

241 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 



 
 

242 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-

a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów 

nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 

555, 556, 557, 558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 



 
 

243 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-08 {4ad827ec-

68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin 

nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

(zał. mapowy; na całym 

obszarze ostoi) 

ID 91F0-09 {040a1d9d-

a917-461e-bd17-



 
 

244 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

3225b2c0ff67} Obr. Milin 

nr działki 719 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 



 
 

245 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

6 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna 

zapewniającego rozwój 

ksylobiontów 

Pozostawianie w lesie 

martwego drewna i 

umierających drzew 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-

90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68, 69, 71, Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL 

lub decyzji 

właściwego starosty, 

Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

246 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-03 {50f2121d-

06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 53, 90, 91, 92, 

94, 95, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

157, 158, 160, 161, 163, 

165, 166,  167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 

414, 415, 475 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-

d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. 

Działek 1,2,3,4 



 
 

247 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 



 
 

248 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-

a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów 

nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 

555, 556, 557, 558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 



 
 

249 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-08 {4ad827ec-

68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin 

nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

(zał. mapowy; na całym 

obszarze ostoi) 



 
 

250 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ID 91F0-09 {040a1d9d-

a917-461e-bd17-

3225b2c0ff67} Obr. Milin 

nr działki 719 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 



 
 

251 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

7 

Ograniczenie 

fragmentacji runa 

leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

Unikanie fragmentacji 

runa nowymi drogami 

leśnymi oraz szlakami 

zrywkowymi 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-

90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68, 69, 71, Obr. 

Stale od 

roku po 

zatwierdzeni

u PZO 

 

Właściciel lub 

użytkownik gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL 

lub decyzji 

właściwego starosty, 

Nadleśnictwo 

Miękinia 



 
 

252 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-03 {50f2121d-

06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 53, 90, 91, 92, 

94, 95, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

157, 158, 160, 161, 163, 

165, 166,  167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 

414, 415, 475 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-

d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 



 
 

253 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Obr. Maniów Wielki nr. 

Działek 1,2,3,4 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 



 
 

254 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-

a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów 

nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 

555, 556, 557, 558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 



 
 

255 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-08 {4ad827ec-

68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin 

nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 



 
 

256 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

(zał. mapowy; na całym 

obszarze ostoi) 

ID 91F0-09 {040a1d9d-

a917-461e-bd17-

3225b2c0ff67} Obr. Milin 

nr działki 719 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 



 
 

257 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

10 

Ochrona zachowawcza: 

zachowanie naturalnego 

reżimu wodnego 

Utrzymanie wylewów 

rzeki, utrzymanie 

naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków. 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 

395/3, 522, 523, 524, 525, 

656, 683, 717, 720 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

ID 91F0-02 {c6128f57-

90d9-4781-8c5d-

fdd5636e7f50}  

Obr. Milin nr działkii 484, 

Stale od 

roku 

zatwierdzeni

a PZO 

- 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  

Wrocław, 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Wrocław 



 
 

258 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68, 69, 71, Obr. 

Okulice nr działki 211 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -j   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -k   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

ID 91E0-03 {50f2121d-

06f6-4703-8ed2-

c4a23a3ab8a3} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 53, 90, 91, 92, 

94, 95, 98/3, Obr. 

Proszkowice nr. działek 

157, 158, 160, 161, 163, 

165, 166,  167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 

414, 415, 475 

adr. leśne 

13-17-2-11-309   -c   -00 

13-17-2-11-309   -d   -00 

13-17-2-11-309   -f   -00 

ID 91F0-04 {cf73a984-



 
 

259 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

d3e8-47ab-8e41-

1df89f6fbc9f 

Obr. Maniów Wielki nr. 

Działek 1,2,3,4 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Obr. Okulice nr. działek 

183, 185 

Obr. Milin nr działek 524,  

Obr. Okulice nr działek 

209, 210, 212, 214 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 



 
 

260 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

ID 91F0-06 {55a92005-

a498-4c6f-b711-

6a5ea6ce8730}  

Obr. Kamionna nr. działek 

203/2, 204, 236, 237, 238, 

239/2 

Obr. Kilianów-Szymanów 

nr. działek 504 

Obr. Zachowice nr. działek 

555, 556, 557, 558, 559 

adr. leśne 

13-17-2-11-308   -b   -00 

13-17-2-11-308   -c   -00 

13-17-2-11-308   -d   -00 

13-17-2-11-308   -g   -00 

ID 91F0-07 {109e1e5f-

a1ac-459c-b5be-

8b0ed9179e36} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 199, 



 
 

261 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

242, 243, 247 

adr. leśne 

13-17-2-10-297   -a   -00 

13-17-2-10-297   -c   -00 

13-17-2-10-297   -d   -00 

13-17-2-10-298   -a   -00 

13-17-2-10-298   -c   -00 

13-17-2-10-299   -d   -00 

13-17-2-10-299   -f   -00 

13-17-2-10-300   -c   -00 

13-17-2-10-300   -d   -00 

13-17-2-10-300   -f   -00 

13-17-2-10-301   -b   -00 

13-17-2-10-301   -c   -00 

ID 91F0-08 {4ad827ec-

68ce-4e22-afcf-

ec702d229e8e} Obr. Milin 

nr. działek 717, 718 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 



 
 

262 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

(zał. mapowy; na całym 

obszarze ostoi) 

ID 91F0-09 {040a1d9d-

a917-461e-bd17-

3225b2c0ff67} Obr. Milin 

nr działki 719 

adr. leśne 

13-17-2-11-311   -k   -00 

ID 91F0-10 

{55a92005-a498-4c6f-

b711-6a5ea6ce8730} Obr 

Zachowice dz.ew. 555, 556, 

557, 558, 559, Obr. 

Kamionna dz.ew. 239/2, 

238, 237, 236, Obr. 

Kilianów Szymanów dz.ew. 

504 

adr. leśne 

13-17-2-10-291   -d   -00 

13-17-2-10-291   -f   -00 

13-17-2-10-292   -a   -00 

13-17-2-10-292   -b   -00 

13-17-2-10-292   -c   -00 

13-17-2-10-292   -d   -00 



 
 

263 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-10-293   -a   -00 

13-17-2-10-293   -b   -00 

13-17-2-10-293   -f   -00 

13-17-2-10-294   -a   -00 

13-17-2-10-294   -d   -00 

13-17-2-10-294   -f   -00 

13-17-2-10-295   -h   -00 

13-17-2-10-295   -i   -00 

13-17-2-10-295   -j   -00 

13-17-2-10-296   -b   -00 

13-17-2-10-296   -c   -00 

13-17-2-10-296   -g   -00 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Gatunki zwierząt 

 

1037 

Trzepla 

zielona 

Ophiogom

phus 

cecilia 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

  
 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8 

Ochrona zachowawcza: 

zachowanie naturalnego 

reżimu wodnego 

Utrzymanie wylewów 

rzeki, utrzymanie 

naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków 

ID 1037-01 {2d396ff4-

20f3-4ef4-bb3e-

d4975f26fcc0} nr. działek 

447/4 

ID 1037-02 {e602af69-

92ed-4735-9457-

c27c6837c78c} nr. działek 

Stale od 

roku 

zatwierdzeni

a PZO 

- 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  

Wrocław, 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Wrocław 



 
 

264 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

395/3 522, 683 

ID 1037-03 {98db80e6-

c1ef-47ed-9e42-

2e962292d706} nr. działek 

212 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

1084 

Pachnica 

dębowa 

Osmoderm

a eremita 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

  

  

  

  

  

1  

Podjęcie działań w celu 

ustanowienie pomnika 

przyrody  

Złożenie wniosku o 

objęcie ochroną 

pomnikową dębu przy 

drodze na działce 529 we 

wsi Kamionna 

ID 1084-01 {0ceb6287-

9e61-41f2-afea-

1ee2ddc3bfa8} Nr.działek 

529 (pobocze drogi) 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Złożenie wniosku o 

objęcie ochroną 

pomnikową alei dębowej 

przy drodze na działce 

213,240 we wsi Kamionna 

ID 1084-02 {f3c60c0e-

c1d0-4235-8f0c-

d234d44eb52e} nr. działek 

240 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Złożenie wniosku o 

objęcie ochroną 

pomnikową alei lipowej 

przy drodze na działce 

ID 1084-03 {cfa7f94c-

e47a-491a-9564-

813ee304dc94} Nr.działek 

182/4 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

182/4 we wsi Kamionna 

6 
Dosadzenie w istniejącej 

alei lip i dębów 

Uzupełnienie alei wzdłuż 

drogi Kamionna-

Zachowice młodymi 

drzewami lipą i dębem 

dz. ew. 529, 213, 182/4 

oraz północno zachodni 

skraj dz. 240:  

ID 1084-01 {0ceb6287-

9e61-41f2-afea-

1ee2ddc3bfa8} Nr.działek 

529; 

ID 1084-02 {f3c60c0e-

c1d0-4235-8f0c-

d234d44eb52e} nr. działek 

240 

ID 1084-03 {cfa7f94c-

e47a-491a-9564-

813ee304dc94} Nr.działek 

182/4 

Jednorazowo 5 

 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

14 

Włączenie stanowiska 

gatunku  w granice 

obszaru  

Na działce występuje aleja 

ze stanowiskami gatunku, 

należy całą aleję na 

działce 182/4 włączyć w 

granice 

Część działki będąca przy 

granicy obszaru 182/4 – 

powiększenie ID 1084-03 

Jednorazowo 0 
Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

6169 

Przeplatka 

maturna 

Euphydrya

Nr Działania związane z ochroną czynną 

3  

Dosadzanie do 

istniejących zadrzewień 

krzewów kaliny 

Wzdłuż drogi na działce 

213 na odcinku ok. 300 m, 

po obu stronach, należy 

dz. nr 213 (droga - na 

zachód od mostu na 

Bystrzycy)  

Jednorazowo 5 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

s maturna koralowej (Viburnum 

opulus) w miejscach 

półcienistych wzdłuż 

drogi 

posadzić jesienią rodzime 

odmiany kaliny 

ID 6169-01 {0983c194-

b47b-4e21-8787-

a3f360ba191c}  

5 
Dosadzenie derenia 

świdwy  

Przy skraju od południa 

działki 717 (= południowy 

skraj wydzieleń 310 h,i,j, 

Nadl. Miękinia) na działce 

leśnej należy posadzić 

krzewy derenia 

dz. 717, wydz. 310 h,i,j 

ID 6169-04 {f3e564c7-

4df9-46a4-a724-

6bd7d258e54f}  

Jednorazowo 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Przy skraju od południa 

oddz. 68 (=południowy 

skraj wydzielenia 309a)  

oraz przy drodze 

gruntowej od zachodu 

oddz. 68 (=zachodni skraj 

wydzielenia 309a) należy 

dosadzić krzewy derenia 

dz. 68, wydz. 309a, 

ID 6169-05 {2f911408-

4601-4d7b-a7c9-

0485536d2fbc}  

Jednorazowo 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Przy drodze okalającej od 

południa dz. 214, na 

działce 148 i 135 

(=południowy skraj 

wydzieleń 305 h,l,m,n, na 

poboczu drogi należy 

posadzić krzewy derenia 

oddz. nr 214, 135, 148,  

wydz. 305h,l,m,n 

ID 6169-02 {df9bdb0c-

7bee-4154-8ce1-

783ac140dda5}  

Jednorazowo 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Przy skraju od zachodu dz. 212, 209, wydz. 306 c, Jednorazowo 5 Sprawujący nadzór 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

oddz. 212 (=zachodni 

skraj wydzielenia 306 c) 

oraz przy drodze gminnej 

od południa oddz. 209 

(=południowy skraj 

wydzielenia 307a) należy 

posadzić krzewy derenie 

świdwy 

307 a 

ID 6169-06 {9d6dbffe-

265f-4c86-a6ec-

e4daa1ecaddf}  

nad obszarem 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Należy dosadzić dereń 

przy drogach 

przecinających  dz. 719 

(=wydzielenie 311 k) i 

720 (=wydzielenie 311 j) 

dz. 719 i 720, wydz. 311 j,k 

ID 6169-07 {f1c48f65-

8443-4ddd-8587-

7bdf2c211f0f}  

Jednorazowo 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

  

  

  

  

2  

Przycinanie (zamiast 

wycinania) podrostów 

jesiona wyniosłego na 

skarpach rowu 

przydrożnego 

Na działce 213 przy 

drodze na wschód od 

mostu na Bystrzycy 

należy przycinać zamiast 

wycinać podrosty jesiona 

Obr. Kamionna, dz. nr 213 

(droga - na wschód od 

mostu na Bystrzycy),  

ID 6169-01 {0983c194-

b47b-4e21-8787-

a3f360ba191c} Nr.działek 

213, 239/2, 529, 557, 558, 

559 

Stale 1 

 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu 

Na działce 173/2 przy 

drodze Okulice - Milin 

należy przycinać zamiast 

wycinać podrosty jesiona 

Obr. Okulice, dz. nr 173/2 

(droga Okulice - Milin),  

ID 6169-06 {9d6dbffe-

265f-4c86-a6ec-

Stale 1 

Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

e4daa1ecaddf} Nr.działek 

173/2, 207, 209, 210, 212 

4  

Utrzymanie 

dotychczasowego 

sposobu użytkowania 

lasu z pozostawieniem 

luk w zwartym 

drzewostanie dla 

naturalnego odnowienia 

jesiona i derenia świdwy 

Należy utrzymać luki w 

drzewostanie gdzie 

odnawia się jesion i dereń, 

natomiast wszelkie prace 

utrzymaniowe i zrębowe 

należy prowadzić zimą, do 

końca marca, aby 

ograniczyć ruch pojazdów 

i maszyn w okresie IV-V, 

kiedy gatunek kończy 

rozwój larwalny. 

ID 6169-02 {df9bdb0c-

7bee-4154-8ce1-

783ac140dda5} Nr.działek 

135, 148, 214, 

adr.leśne 

13-17-2-10-299   -h   -00 

13-17-2-11-303   -a   -00 

13-17-2-11-303   -c   -00 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-305   -a   -00 

13-17-2-11-305   -b   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -d   -00 

 13-17-2-11-305   -f   -00 

13-17-2-11-305   -g   -00 

13-17-2-11-305   -h   -00 

13-17-2-11-305   -i   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -k   -00 

13-17-2-11-305   -l   -00 

13-17-2-11-305   -m   -00 

Stale 0,00 zł 
Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-305   -n   -00 

13-17-2-11-306   -d   -00 

ID 6169-05 {2f911408-

4601-4d7b-a7c9-

0485536d2fbc} Nr.działek 

68, 

adr. leśne 

13-17-2-11-307   -h   -00 

13-17-2-11-307   -k   -00 

13-17-2-11-308   -h   -00 

13-17-2-11-308   -i   -00 

13-17-2-11-308   -j   -00 

13-17-2-11-309   -a   -00 

 ID 6169-04 {f3e564c7-

4df9-46a4-a724-

6bd7d258e54f} Nr.działek 

493, 717, 

adr. leśne 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -b   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-310   -d   -00 

13-17-2-11-310   -f   -00 

13-17-2-11-310   -g   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-310   -i   -00 

13-17-2-11-310   -j   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-312   -a   -00 

13-17-2-11-312   -b   -00 

ID 6169-06 {9d6dbffe-

265f-4c86-a6ec-

e4daa1ecaddf} Nr.działek 

173/2, 207, 209, 210, 212, 

adr. leśne 

13-17-2-11-303   -d   -00 

13-17-2-11-304   -c   -00 

13-17-2-11-304   -d   -00 

13-17-2-11-304   -f   -00 

13-17-2-11-305   -c   -00 

13-17-2-11-305   -j   -00 

13-17-2-11-305   -l   -00 

13-17-2-11-306   -a   -00 

13-17-2-11-306   -b   -00 

13-17-2-11-306   -c   -00 

13-17-2-11-306   -d   -00 

13-17-2-11-306   -f   -00 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-306   -g   -00 

13-17-2-11-306   -h   -00 

13-17-2-11-306   -i   -00 

13-17-2-11-306   -j   -00 

13-17-2-11-306   -k   -00 

13-17-2-11-307   -a   -00 

13-17-2-11-307   -b   -00 

ID 6169-07 {f1c48f65-

8443-4ddd-8587-

7bdf2c211f0f} Nr.działek 

447/4, 667, 718, 719, 720, 

adr. leśny 

13-17-2-11-310   -a   -00 

13-17-2-11-310   -c   -00 

13-17-2-11-310   -d   -00 

13-17-2-11-310   -h   -00 

13-17-2-11-311   -h   -00 

13-17-2-11-311   -i   -00 

13-17-2-11-311   -j   -00 

13-17-2-11-311   -k   -00 

13-17-2-11-312   -a   -00 

13-17-2-11-312   -b   -0 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

14 Włączenie stanowiska Na działkach 558 i 559 Ciąg dalszy ID 1: Jednorazowo 0 Sprawujący nadzór 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

gatunku  w granice 

obszaru  

obrębu Zachowice (nadl. 

Miękinia wydzielenia 

295a, 295b, 295c, 295d, 

295g, 296d, 296a) 

występują stanowiska 

przeplatki maturna 

Nr.działek 558, 559 obręb 

Zachowice (nadl. Miękinia 

wydzielenia 295a, 295b, 

295c, 295d, 295g, 296d, 

296a) występują 

stanowiska przeplatki 

maturna 

nad obszarem 

6177 

Modraszek 

telejus 

(Phengaris 

teleius 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Działania obligatoryjne 

12 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Obr. Milin nr. działek 485, 

486, 487, 488, 489, 490, 

491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 

502, 503, 504, 505, 506, 

507, 508, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 515, 694, 

696, 697, 698, 699, 700 

Stale 0 
Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Obr. Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

7 

 
 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, w 

terminie 15 maja – 30 

października od roku po 

zatwierdzeniu PZO od 

roku po zatwierdzeniu 

PZO, bez stosowania 

podsiewu, wałowania, 

zmiany poziomu 

nawożenia, zmiany 

stosunków wodnych 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

Stale 

0,2 / ha 

/1 pokos 

w roku 

 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Działania fakultatywne 

7e 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę gatunku 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę gatunku 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

 

Stale 
500-700 

zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

7a 

Wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej  

wykaszanie co roku, 

pierwszy pokos 15 maja-

30 czerwca, drugi w 

terminie po 15 września 

od roku po zatwierdzeniu 

PZO od roku po 

zatwierdzeniu PZO od 

roku po zatwierdzeniu 

PZO z pozostawieniem  

5% powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

Stale 

0,2 / ha 

/1 pokos 

w roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 



 
 

277 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

7c 

Usunięcie gatunków 

ekspansywnych i 

obcych gatunków 

inwazyjnych 

wykaszanie co roku, 

pierwszy pokos 15 maja-

30 czerwca, drugi w 

terminie po 15 września 

od roku po zatwierdzeniu 

PZO, z zebraniem siana 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

Stale 

0,4 / ha 

/2 

pokosy 

w roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 



 
 

278 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

7b 
Ograniczenie lub brak 

nawożenia 

stosowanie nawożenia 

poniżej 30 kg N/ha/rok 

(lub brak nawożenia) i 

niestosowanie środków 

ochrony roślin 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Stale 0,00 zł 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 



 
 

279 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 



 
 

280 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym 

  

  

  

  

  

9 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o populacji 

gatunku 

Ocena parametrów i 

wskaźników siedliska i 

populacji zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

ID 6177-01 {6b04fad2-

86ca-4d6f-8645-

c8c2b325028f} nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

Jednorazowo 1 
sprawujący nadzór 

nad obszarem 



 
 

281 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-309   -b   -00 

6179 

Modraszek 

nausitous 

(Phengaris 

nausithous 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Działania obligatoryjne 

15 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Nr.działek 

Stale 0 
Właściciel lub 

posiadacz obszaru 



 
 

282 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Nr.działek 

59, 60, 61/4,  

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Nr.działek  

185, 215/305,  

ID 6179-05 {1281be8f-

4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Nr.działek 

209, 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

7 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej 

między 15 maja a 30 

października od roku po 

zatwierdzeniu PZO, bez 

stosowania podsiewu, 

wałowania, zmiany 

poziomu nawożenia, 

zmiany stosunków 

wodnych 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

Stale 

0,2 / ha 

/1 pokos 

w roku 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Nr.działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Nr.działek 

59, 60, 61/4,  

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Nr.działek  

185, 215/305,  

ID 6179-05 {1281be8f-

4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Nr.działek 

209, 

adr. leśny 



 
 

284 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

13-17-2-11-307   -b   -00 

 Działania fakultatywne 

  

  

  

  

  

7e 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę gatunku 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę gatunku 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Obr. Milin nr. działek 485, 

486, 487, 488, 489, 490, 

491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 

502, 503, 504, 505, 506, 

507, 508, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 515, 694, 

696, 697, 698, 699, 700 

Obr. Proszkowice nr. 

działek 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

Stale 
500-700 

zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Obr. 

Maniów Wielki nr. działek 

59, 60, 61/4 

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Obr. 

Czerńczyce nr. działek 185 

Obr. Okulice nr. działek 

215/305 

adr. leśny 

13-17-2-11-305   -h   -00 

ID 6179-05 {1281be8f-

4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Obr. 

Okulice nr. działek 209 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

7a 

Wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

Wykaszanie co roku, 

pierwszy pokos 15 maja-

30 czerwca, drugi w 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

Stale 

0,2 / ha 

/1 pokos 

w roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 



 
 

286 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nieskoszonej  terminie po 15 września 

od roku po zatwierdzeniu 

PZO od roku po 

zatwierdzeniu PZO z 

pozostawieniem  5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 



 
 

287 

 

Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

7a 

Wykaszanie z 

pozostawieniem ok. 5% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej 

Wykaszanie co roku, w 

terminie 15 maja -30 

października od roku po 

zatwierdzeniu PZO od 

roku po zatwierdzeniu 

PZO z pozostawieniem  

5% powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Nr.działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Nr.działek 

59, 60, 61/4 

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Nr.działek  

185, 215/305 

ID 6179-05 {1281be8f-

4d59-4637-9e9a-

Stale 

0,2 / ha 

/1 pokos 

w roku 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

304738c8b091} Nr.działek 

209, 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

7c Usunięcie gatunków Wykaszanie co roku, ID 6179-01 {52d9e2a5- Stale 0,4 / ha Właściciele lub 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ekspansywnych i 

obcych gatunków 

inwazyjnych 

pierwszy pokos 15 maja-

30 czerwca, drugi w 

terminie po 15 września 

od roku po zatwierdzeniu 

PZO, z zebraniem siana 

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

 

 

/2 

pokosy 

w roku 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

  

  

  

  

 Działania fakultatywne 

  

  

  

  

  

7b 
Ograniczenie lub brak 

nawożenia 

Stosowanie nawożenia 

poniżej 30 kg N/ha/rok 

(lub brak nawożenia) i 

niestosowanie środków 

ochrony roślin 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

Stale 0 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Nr.działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Nr.działek 

59, 60, 61/4 

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Nr.działek  

działek 185, 215/305 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

7d Niestosowanie nawozów 
Niestosowanie nawożenia 

i środków ochrony roślin 

ID 6179-05 {1281be8f-

4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Nr.działek 

209, 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

Stale 0 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność  Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym 

  

  

  

  

  9 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o populacji 

gatunku 

ocena parametrów i 

wskaźników siedliska i 

populacji zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

ID 6179-01 {52d9e2a5-

24a1-496b-b67c-

2c1a04ea548b} Nr.działek 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 8, 9, 

Jednorazowo 1 
sprawujący nadzór 

nad obszarem 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 

500, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 

694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

156, 237, 239, 412, 423, 

adr. leśny 

13-17-2-11-309   -b   -00 

ID 6179-02 {eb7a0b65-

180e-47ab-97aa-

26dd4a7832aa} Nr.działek 

65, 66 

ID 6179-03 {b3cd068e-

942a-4156-8114-

1dc56ae58585} Nr.działek 

59, 60, 61/4 

ID 6179-04 {e10cb0bb-

8317-411d-9b6b-

b085b395f71c} Nr.działek  

185, 215/305 

ID 6179-05 {1281be8f-
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

4d59-4637-9e9a-

304738c8b091} Nr.działek 

209, 

adr. leśny 

13-17-2-11-307   -b   -00 

1355 

Wydra 

Lutra lutra 

  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

  

  

  

  

10 

Zachowanie procesów 

kształtujących siedlisko 

gatunku 

Nienaruszanie aktywności 

akumulacyjno-erozyjnej 

rzeki, zachowanie i 

dopuszczenie do rozwoju 

roślinności wysokiej na 

skarpach brzegowych 

rzeki  

koryto Bystrzycy (za 

wyjątkiem miejsc istotnych 

dla istniejącej 

infrastruktury drogowej, 

zabudowy) 

ID 1355-1 {eac52920-f5f9-

49b7-9f5a-0445faecdd0f}, 

Nr. działek 447/4 

ID 1355-2 {5a6ed3f8-5cb9-

4301-a2b5-e5d263c975cf}, 

Nr. działek 682/1 

ID 1355-3 {f3a4f41c-8f7a-

4c84-a02f-41dd1e4f467e}, 

Nr. działek 212 

ID 1355-4 {dad764bd-

62a5-4224-968c-

93ab24672386}, Nr. 

działek 212 

Stale w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

brak 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Wrocław 

1308 Działania związane z ochroną czynną 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

mopek 

Barbastell

a 

barbastellu

s  

       

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

11 

Pozostawianie 

dziuplastych drzew (Nie 

dotyczy sytuacji 

zagrożenia dla życia, 

zdrowia i mienia ludzi 

oraz stanów zagrożenia 

lasu) 

Nie usuwanie drzew z 

dziuplami  
Cały obszar Stale 0 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

1324 nocek 

duży  

Myotis 

myotis 

Działania związane z ochroną czynną 

       

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

11 

Pozostawianie 

dziuplastych drzew (Nie 

dotyczy sytuacji 

zagrożenia dla życia, 

zdrowia i mienia ludzi 

oraz stanów zagrożenia 

lasu) 

Nie usuwanie drzew z 

dziuplami  
Cały obszar Stale 0 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Działania ochronne 

Przedmiot 

ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

       

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

 

Proponowanym działaniem dla siedliska starorzecze i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 3150 jest ochrona zachowawcza polegająca na  

nienaruszaniu stanu, niezanieczyszczaniu, nienaruszaniu stosunków wodnych siedliska. 

Działaniem związanym z ochroną czynną ziołorośli górskich i ziołorośli nadrzecznych  6430  jest zwalczanie rdestowca japońskiego Reynoutria 

japonica na terenach przybrzeżnych Bystrzycy. Proponowane działanie jest niezbędne dla zachowania siedliska ze względu na ekspansywny 

charakter rdestowca japońskiego Reynoutria japonica i jego możliwości całkowitego zdominowania siedliska. W związku z ponadprzeciętnymi 

możliwościami regeneracyjnymi rdestowca japońskiego Reynoutria japonica  zaleca się wykopywanie jego kłączy z wywiezieniem biomasy 

poza obszar.  Ze względu na bliskość rzeki do stanowiska w trakcie działań ochronnych nie powinno się stosować herbicydów. 

Obligatoryjnym działaniem dla zmiennowilgotnych  łąki trzęślicowych  6410 oraz niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie 6510 jest coroczne wykaszanie powierzchni łąkowej, bez stosowania podsiewu, wałowania, zmiany poziomu nawożenia i zmiany 

stosunków wodnych. Działaniem fakultatywnym związanym z ochroną czynną jest wykarczowanie nalotu drzew i krzewów, a w miejscach gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo zbytniego naruszenia powierzchni gleby wycinka. Do działań fakultatywnych związanych z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania zaliczono wykaszanie z pozostawieniem ok. 5% powierzchni łąkowej nieskoszonej z zastrzeżeniem 
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pozostawiania w każdym roku innej powierzchni, niestosowanie nawożenia i środków ochrony roślin oraz usunięcie gatunków ekspansywnych i 

obcych gatunków inwazyjnych poprzez wykaszanie dwa razy do roku z zebraniem siana, pierwszy pokos w terminie 15 maja-30 czerwca, drugi 

w terminie 1 lipca-15 sierpnia. Wszystkie działania fakultatywne polepszyłyby stan siedlisk. 

Realizacja celów ochrony siedlisk leśnych wymaga przede wszystkim zmiany dotychczasowego podejścia gospodarki leśnej do kwestii 

martwego drewna. Dla wszystkich leśnych siedlisk zaleca się pozostawianie w lesie martwego drewna i umierających drzew, a także 

pozostawieanie fragmentów drzewostanów rębnych na powierzchni 5% do naturalnego rozpadu. Ważne dla funkcjonowania siedliska jest 

ograniczenie fragmentacji zbiorowisk leśnych poprzez ograniczenie wyrębów do niewielkich powierzchni (rębnie gniazdowe) oraz unikanie 

fragmentacji runa nowymi drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi. Proponowanym działaniem dla grądu środkowoeuropejskiego i 

subkontynentalnego 9170 oraz łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0 związanym z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania jest niewprowadzanie gatunków obcych siedliskowo: świerka, buka, sosny i zachowanie naturalnego podrostu drzew. Działanie 

ochronne dotyczące zwalczania rdestowca japońskiego Reynoutria japonica na terenach przybrzeżnych Bystrzycy w płatach łęgowych lasów 

dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0 jest niezbędne dla zachowania siedliska ze względu na ekspansywny charakter rdestowca japońskiego 

Reynoutria japonica.  

Proponowanym działaniem ochronnym dla pachnicy dębowej Osmoderma eremita 1084 jest ustanowienie pomnika przyrody w postaci 

pojedynczych dębów oraz alei lipowej przy drodze na działce 213 i 240, 182/4 oraz 529 we wsi Kamionna. Zagwarantuje to stałe występowanie 

miejsca żerowania i rozwoju larw pachnicy dębowej. Dodatkowo zaproponowano uzupełninie braków w alei poprzez nasadzenia dębów i lipy. 

Proponowane działania ochronne dla przeplatki maturny Euphydryas maturna 6169 dotyczą dwóch kategorii: działań związanych z ochroną 

czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania. W pierwszej grupie znalazły sie takie działania jak dosadzanie do 

istniejących zadrzewień krzewów kaliny koralowej Viburnum opulus i derenia świdwy Cornus sanguinea. Gatunki drzew i krzewów wymienione 

do dosadzenia związane są z cyklem rozwojowym przeplatki maturny i są niezbędne dla dalszego trwania gatunku na obszarze Natura 2000. Z 

kolei w grupie działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania znalazły się przycinanie (zamiast wycinania) 
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podrostów jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania lasu z pozostawieniem luk w 

zwartym drzewostanie dla naturalnego odnowienia jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior i derenia świdwy Cornus sanguinea. 

Proponowanym obligatoryjnym działaniem związanym z ochroną czynną dla modraszka telejusa Phengaris teleius 6177 oraz modraszka 

nausitousa Phengaris nausithous 6179 jest coroczne wykaszanie powierzchni łąkowej między 15 maja a 30 października bez stosowania 

podsiewu, wałowania, zmiany poziomu nawożenia, zmiany stosunków wodnych. Jako działania fakultatywne zaproponowano dodatkowo 

wykaszanie z pozostawieniem ok. 5% powierzchni łąkowej nieskoszonej oraz usunięcie gatunków ekspansywnych i obcych gatunków 

inwazyjnych. Jako fakultatywne działanie związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania zasugerowano stosowanie 

nawożenia poniżej 30 kg N/ha/rok (lub brak nawożenia) i niestosowanie środków ochrony roślin. Niezbędne jest także uzupełnienie stanu wiedzy 

o populacjach modraszka telejus Phengaris teleius oraz modraszka nausitous Phengaris nausithous. 

Proponowanym działaniem związanym z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania dla wydry Lutra lutra 1355 jest zachowanie 

procesów kształtujących siedlisko gatunku realizowane poprzez nienaruszanie aktywności akumulacyjno-erozyjnej rzeki, zachowanie i 

dopuszczenie do rozwoju roślinności wysokiej na skarpach brzegowych rzeki. 

Proponowanym działaniem ochronnym związanym z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania dla mopka Barbastella barbastella 

1308 oraz nocka dużego Myotis myotis jest pozostawianie na całym obszarze Natura 2000 dziuplastych drzew. Nietoperze te są przedmiotami 

ochrony w obszarze, ale w granicach obszaru mają jedynie swoje żerowiska. Kolonie rozrodcze tych gatunków funkcjonowały poza granicami 

obszaru – w kościele w Milinie i Maniowie Wielkim. Ze względu na niefunkcjonujące kolonie w 2012 i 2013 roku, nie proponowano włączenia 

obydwu kościołów w granice obszaru Natura 2000. Mimo to dla mopka Barbastella barbastella powinien zostać uzupełniony stan wiedzy o jego 

populacji. W związku z tym zalecane jest monitorowanie kościoła w Maniowie pod kątem występowania nietoperzy oraz kontrolowanie 

strychów pod kątem występowania kryjówek rozrodczych nietoperzy w promieniu do 3 km od granic Natura 2000, m.in. Maniów Wielki, Milin, 

Okulice, Kamionna. Natomiast dla nocka dużego Myotis myotis zalecanym działaniem jest dostosowanie poddasza kościoła w Milinie do 

pełnienia funkcji kryjówki dla kolonii nocka dużego Myotis myotis zrealizowane poprzez zapewnienie odpowiednich warunków termicznych i 
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odpowiedniej liczby wylotów dla nietoperzy. Ponadto niezbędnym działaniem dla nocka dużego Myotis myotis jest sprawdzenie skuteczności 

wykonanego remontu dachu kościoła w Milinie w kontekście zasiedlenia przez nietoperze. 

 

 

14 Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 

Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

3150 poprzez ochronę 

zachowawczą płatów 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w terminie 1 

lipca-15 

września/ w 9 

roku 

obowiązywani

a planu  

ID 3150-01 {a51f9b26-de45-

4a5e-83a8-4a8c1d325292}, 

Nr. działek 500, 502, 689 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

1 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

6410, przez prowadzenie 

ekstensywnej gospodarki 

kośnej 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w terminie 1 

czerwca-31 

sierpnia/ raz na 

5 lat 

ID 6410-01 {568fc769-5019-

4a39-b5a1-2bc12f2dccd5}, 

Nr. działek 209, 

ID 6410-02 {77b2ab3c-f845-

41ef-99c8-be88f2a26d3c}, 

Nr. działek 557 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

2 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

6430 poprzez ochronę 

zachowawczą płatów 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w terminie 1 

maja-31 

sierpnia/ w 6 i 

9 roku 

obowiązywani

a planu 

ID 6430-01 {2d41491e-

5722-4bcb-85e1-

8ba8e11755e3}, Nr. działek 

182  

ID 6430-03 {6d28a8ac-b52c-

4d01-9755-6e08eda579fa}, 

Nr. działek 524, 533 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

2 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

6510, przez prowadzenie 

ekstensywnej gospodarki 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

w terminie 15 

maja-15 

czerwca/ raz 

na 5 lat 

ID 6510-01 {daabf882-fd27-

4469-9f63-c9fd8aa43199} 

nr. działek 1, 2, 20, 3, 37, 38, 

39, 147, 148, 149, 150, 151, 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

4 
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Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

kośnej zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

152, 153, 154, 155, 156, 412 

ID 6510-03 {efbcdc80-470f-

4854-bc85-e505e855c62a}, 

Nr. działek 68, 485, 486, 487 

ID 6510-09 {6125efa4-b7a7-

4c6d-8763-06bde5cbff2e}, 

Nr. działek 247 

ID 6510-10 {cf57dfd2-f390-

46a9-a41b-43c8ffbd2a6d} 

nr. działek 10, 11, 12, 13, 

138, 14, 15, 16, 17, 18, 33/2, 

34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 

40/1 

obszarem 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

9170, przez prowadzenie 

ekstensywne gospodarki 

leśnej (pozostawianie 

fragmentów drzewostanów 

przeszłorębnych, 

pozostawianie w lesie 

martwego drewna, 

unikanie fragmentacji 

płatów, niewprowadzanie 

gatunków drzew obcych 

siedliskowo) 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w terminie 1 

maja-31 

sierpnia/ w 6 i 

9 roku 

obowiązywani

a planu 

ID 9170-01 {7687d718-

3a27-4791-9559-

7348bdcdd1fd} Obr. 

Kamionna nr. działek 245  

ID 9170-02 {2b902360-36f8-

436b-a5a7-5191e42693a2} 

Obr. Kamionna nr. działek  

239/2 

ID 9170-03 {408bfa5e-6f55-

4ec4-a680-b31939faced0} 

Obr. Milin nr. działek 716 

ID 9170-07 {7dac0905-1ccc-

46d0-ba29-7ded0f25a4c6} 

Obr. Milin nr. działek 718 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

2 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

91E0, przez prowadzenie 

ekstensywne gospodarki 

leśnej (pozostawianie 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

w terminie 1 

maja-31 

sierpnia/ w 6 i 

9 roku 

obowiązywani

ID 91E0-01 {e1d86224-

3e72-4a21-9154-

c2f9599b8101} Obr. 

Proszkowice nr. działek 148, 

149, 152, 153, 154, 155, 156, 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

3 



 
 

302 

 

Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

fragmentów drzewostanów 

przeszłorębnych, 

pozostawianie w lesie 

martwego drewna, 

unikanie fragmentacji 

płatów) i nienaruszanie 

stosunków wodnych 

metodyką GIOŚ a planu 237, 238, 412, 423 

ID 91E0-02 {035f51cf-7197-

4260-b30a-c47dffb33b31} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 61/1, 61/2, 

62, 87, 88, 89, 98/2  

ID 91E0-03 {33e8cc8a-bcad-

4a20-9c63-d18166c89424} 

Obr. Maniów Wielki nr. 

działek 68 

ID 91E0-05 {0f34f5af-4938-

4795-8b3f-d4979e62587f} 

Obr. Milin nr. działek 484, 

514 Obr. Okulice nr działki 

211 

ID 91E0-07 {3665b738-

7b14-413c-af83-

7adc70b79e5a} Obr. Okulice 

nr. działek 212 

Zapewnienie właściwego 

stanu ochrony siedliska 

91F0, przez prowadzenie 

ekstensywne gospodarki 

leśnej (pozostawianie 

fragmentów drzewostanów 

przeszłorębnych, 

pozostawianie w lesie 

martwego drewna, 

unikanie fragmentacji 

płatów, niewprowadzanie 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w terminie 1 

maja-31 

sierpnia/ w 6 i 

9 roku 

obowiązywani

a planu 

ID 91F0-01 {8ccd96d8-

0c22-4acb-a384-

89f9a8d55626}  

Obr. Milin nr. działek 395/3, 

522, 523, 524, 525, 656, 683, 

717, 720 

ID 91F0-05 {37b79ce4-

8b01-4e3a-bf0e-

c28ab11ffbe1} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

189 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

3 
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Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

gatunków drzew obcych 

siedliskowo) 

Obr. Okulice nr. działek 183, 

185 

Obr. Milin nr działek 524, 

532, 535, 537, 656 

ID 91F0-07 {109e1e5f-a1ac-

459c-b5be-8b0ed9179e36} 

Obr. Czerńczyce nr. działek 

199, 200 

Obr. Kamionna nr. działek 

240, 241/1, 241/2, 230/1, 

243, 247 

1355 wydra Lutra lutra 

Utrzymanie właściwego 

stanu ochrony gatunku w 

obszarze 

Stan siedlisk 

gatunku, 

występowani

e gatunku 

Stopień 

naturalności 

koryta 

rzecznego. 

Dostępność 

schronień 

dla 

gatunku. 

Obecność 

gatunku. 

Monitoring stanu 

zachowania siedlisk 

i występowania 

gatunku na 

wybranych 

transektach 

w 9 lub 10 

roku 

obowiązywani

a planu 

Wybrane transekty wzdłuż 

koryta Bystrzycy 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

1 

1308 Mopek 

Barbastella barbastellus 

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Stan siedlisk 

gatunku, 

występowani

e gatunku 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

gatunku zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w 5 i 10 roku 

obowiązywani

a planu 

Cały obszar Natura 2000 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

2 

1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 

(=Ophiogomphus 

serpentinus) 

Stan siedlisk 

gatunku, 

występowani

e gatunku 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

gatunku zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

w 5 i 10 roku 

obowiązywani

a planu 

Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze wzdłuż 

koryta Bystrzycy. 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

1 
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Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

obszarem 

6169 przeplatka maturna 

Euphydryas maturna 

zapewnienie właściwego 

stanu ochrony gatunku w 

obszarze 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring stanu 

zachowania siedlisk 

i występowania 

gatunku na 

wybranych 

transektach 

w 5 i 10 roku 

obowiązywani

a planu 

Wybrane transekty na 

stanowiskach gatunku 

ID 6169-01 {0983c194-

b47b-4e21-8787-

a3f360ba191c} nr. działek 

212, 213, 239/2, 529, 557, 

558, 559 

ID 6169-02 {df9bdb0c-7bee-

4154-8ce1-783ac140dda5} 

nr. działek 135, 148, 214 

ID 6169-03 {391ea269-

70d8-46b5-810d-

0ac46debc362} nr. działek 

87, 88 

ID 6169-04 {f3e564c7-4df9-

46a4-a724-6bd7d258e54f} 

nr. działek 493, 717 

ID 6169-05 {2f911408-4601-

4d7b-a7c9-0485536d2fbc} 

nr. działek 68 

ID 6169-06 {9d6dbffe-265f-

4c86-a6ec-e4daa1ecaddf} nr. 

działek 173/2, 207, 209, 210, 

212 

ID 6169-07 {f1c48f65-8443-

4ddd-8587-7bdf2c211f0f} nr. 

działek 447/4, 667, 718, 719, 

RDOŚ 

Wrocław 
1 
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Cel Parametr Wskaźniki Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowan

y koszt (w 

tys. zł) 

720 

1084 pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

zapewnienie właściwego 

stanu ochrony gatunku w 

obszarze 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring stanu 

zachowania siedlisk 

i występowania 

gatunku na 

wybranych 

transektach 

w 5 i 10 roku 

obowiązywani

a planu 

ID 1084-01 {0ceb6287-9e61-

41f2-afea-1ee2ddc3bfa8} nr. 

działek 529 

ID 1084-02 {f3c60c0e-c1d0-

4235-8f0c-d234d44eb52e} 

nr. działek 240 

ID 1084-03 {cfa7f94c-e47a-

491a-9564-813ee304dc94} 

nr. działek 182/4 

RDOŚ 

Wrocław 
1 

6179 modraszek nausitous 

Phenagris nausithous 

zapewnienie właściwego 

stanu ochrony gatunku w 

obszarze 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring stanu 

zachowania siedlisk 

i występowania 

gatunku na 

wybranych 

transektach 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu 

ID 6179-01 {52d9e2a5-24a1-

496b-b67c-2c1a04ea548b} 

nr. działek 1, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 68, 7, 

8, 9, 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 502, 

503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 

515, 694, 696, 697, 698, 699, 

700, 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 237, 

239, 412, 423 

 

2 
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15 Wskazania do dokumentów planistycznych (mpzp) 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 
UCHWAŁA NR XXVII/176/2006 Rady Gminy w 

Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Milin. 

Wg mpzp: „Działki nr 507, 533, część 484, południowe krańce działek: 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508 

obrębu Milin; fragment północny działki 68 obrębu Maniów Wielki: R1 – grunty rolne przeznaczone do 

zalesienia z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa i 

mieszkańców wsi”.  

Występujące przedmioty ochrony: działki 507-514 są siedliskiem gatunków 6177, 6179; działka 507 w części 

jest siedliskiem 91E0, a w części 6510, działka 484 jest siedliskiem 91E0 

Propozycja zmiany: działki 507-514 wyłączyć spod zalesienia/dolesienia i użytkować zgodnie z siedliskiem. 

Propozycja zapisu: Działki: 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507 obrębu Milin; (grunty rolne przeznaczone 

do zalesienia z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa 

i mieszkańców wsi) należy wyłączyć spod zalesienia/dolesienia i użytkować zgodnie z siedliskiem 6510 i  

siedliskiem gatunków 6177, 6179 

UCHWAŁA NR XLIV/305/06 Rady Miejskiej w 

Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem 

obszaru miasta. 

Wg mpzp: Działki nr 176, 177, 178, 179, część działki nr 211 obrębu Okulice, przeznaczenie: zabudowa 

zagrodowa, wody powierzchniowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rybackiego oraz usługi z zakresu 

turystyki i rekreacji z towarzyszeniem innych usług (przy czym zabudowa powinna być zlokalizowana w 

południowej lub wschodniej części terenu, w pasie szerokości 100 m, przyległym do dróg dojazdowych); 

Występujące przedmioty ochrony: działka 211 w większej części jest siedliskiem 91F0, w pozostałej części 

6510; 

Propozycja zmiany: działkę 211 wyłączyć spod zabudowy oraz lokalizacji wszelkich nowych obiektów, 

zarówno z zakresu gospodarki rybackiej jak i turystyki i rekreacji i użytkować zgodnie z siedliskiem. 

Propozycja zapisu: Działkę nr 211 i 214 obręb Okulice, z przeznaczeniem jako teren leśny – LS, na których w 

części znajduje się siedlisko 6510 należy użytkować zgodnie z wymogami tego siedliska, nie zalesiać 
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Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 
Uchwała Nr XXIII/191/96 Rady Miejskiej w 

Katach Wrocławskich z dnia 29 marca 1996 w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna. 

Wg mpzp: Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru – las lub obszar projektowanych dolesień, 

działki nr: obręb Kamionna: część w centralnej części działki nr 247,  część w centralnej i niewielka w 

północnej części działki nr 245, działka nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 241/1; 

Występujące przedmioty ochrony: Działka 247 pokryta jest siedliskiem 91F0, 91E0, 6510, 6430; 

Działka 241/1 pokryta jest siedliskiem 91F0; 

Propozycja zmiany: Terenów łąk na działce 247 i 241/1nie zalesiać ani nie zaorywać, użytkować zgodnie z 

siedliskiem. 

Propozycja zapisu: Na części działki nr 247 obręb Kamionna z przeznaczeniem jako teren leśny – LS znajduje 

się siedlisko 6510 - należy użytkować zgodnie z wymogami tego siedliska, nie zalesiać 

Uchwała Nr XXIX/243/96 Rady Miejskiej w 

Katach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice 

– Stradów. 

Wg mpzp: Ustalenia planu dotyczące terenu w granicach obszaru:  plan ustala: las i teren dolesień, działki nr:  

obręb Zachowice: nr 560,  dwa obszary w obrębie działki 557, południowo-zachodni kraniec działki 555; 

Występujące przedmioty ochrony: Na działce 557 znajduje się siedlisko 6410, 6510, 91F0; na działce 555 

znajduje się siedlisko 91F0; 

Propozycja zmiany: Terenów łąk na działce 557 nie zalesiać ani nie zaorywać, uzytkować zgodnie z 

siedliskiem 

Propozycja zapisu: Na części działki nr 557 obręb Zachowice (plan ustala: las i teren dolesień) znajdują się 

płaty siedliska 6410 i 6510 – należy użytkować zgodnie z wymogami siedlisk łąkowych, nie zalesiać ani nie 

zaorywać. 

 

16 Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie stwierdzono w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych, aby sporządzanie planu ochrony dla tego obszaru było konieczne. Aktualny 

stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego zaplanowanie ochrony w obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów 

ochrony w obszarze. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 
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17 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Proponowana jest zmiana granicy – zarówno przyłączenie nowych działek ze względu na występowanie siedlisk przyrodniczych gradu 

środkowoeuropejskiego 9170, łęgu wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego 91E0 oraz łoraz przeplatki maturna 6169 i pachnicy 

dębowej 1084, ale również wyłączenie działek z obszaru. Działki proponowane do wyłączenia stanowią w większości pola oraz nieliczne łąki 

nie zaklasyfikowane jako siedliska przyrodnicze ani stanowiska gatunków zwierząt.  

Zaproponowano włączenie w granice obszaru następujących działek: 

- obręb Zachowice dz. ew. 558 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 oraz grąd środkowoeuropejski 9170, przaplatka maturna 

9169), a także wschodni fragment dz. ew. 559 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 oraz grąd środkowoeuropejski 9170, 

przaplatka maturna 9169); 

- obręb Kamionna dz. ew. 182/4 (fragment wzdłuż drogi z aleją lipową oraz starymi dębami, będący siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma 

eremita 1084). 

Zaproponowano wyłączenie z obszaru następujących działek: 

- obręb Milin dz. ew. 668, 650 

- obręb Czerńczyce dz. ew. 182, 183, 164 

- obręb Okulice dz. ew. 3/1, 28/1, 30, 126, 125, 120, 119/1, 45/2, 44/2, 44/1, 43, 42, 40/2, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 182 

- obręb Maniów Wielki dz. ew. 152/4, 140/20, 140/17, 140/16, 140/15, 140/14, 140/13, 140/12, 140/11, 140/19, 140/10, 140/,9, 140/8, 140/7, 

140/6, 140/,5, 140/4, 140/3, 140/2, 152/2, 99/1 

- obręb Proszkowice dz. ew. 420, 422, 435 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

 Data aktualizacji 2008-02 Data aktualizacji 2012-09 Zaktualizowano dane o obszarze w toku prac nad planem 

 Instytucja lub osoba zbierająca dane: K. Instytucja lub osoba zbierająca dane  Zaktualizowano wykaz osób zbierających dane o obszarze w 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. 

Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; A. 

Malkiewicz, 

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

URS Polska Sp. z o.o. 

Adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław 

Adres e-mail: katarzyna.zuk@urs.com, 

wojciech.lewandowski@urs.com 

 

K. Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. 

Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; A. 

Malkiewicz, Instytut Zoologiczny 

Uniwersytetu Wrocławskiego.; J. Błachuta, P. 

Kisiel, A. Kazuń; M. Pakuła, W. 

Lewandowski, K. Żuk URS Polska Sp. z o. o. 

toku prac nad planem 

 3.1.a Typy siedlisk: 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficznezbiorniki wodne Nymphaeion, 

Potamion; 0,05 %, A,C,A,A 

3.1. Typy siedlisk: 

3150 pokrycie: 0,09 ha, jakość danych G, 

ocena obszaru: A,C,A,A 

 

3.1.a Typy siedlisk: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włsieniczników; 2,00 %, 

B,C,C,C 

Należy usunąć siedlisko z SDF Nie odnaleziono siedliska w obszarze  

3.1.a Typy siedlisk: 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęś licowe 

Molinion; 3,74 %, B,C,B,B 

3.1. Typy siedlisk: 

6410 pokrycie: 1,85 ha, jakość danych G, 

ocena obszaru: B,C,B,B 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 

3.1.a Typy siedlisk: 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne Adenostylion alliariae, 

Convolvuletalia sepium 0,30 %, A,C,A,B 

3.1.Typy siedlisk: 6430 

pokrycie: 2,52 ha, jakość danych G, ocena 

obszaru: A,C,A,B 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 

3.1.a Typy siedlisk: 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 5,38 %, A,C,A,B 

3.1. Typy siedlisk: 

6510 pokrycie: 51,88 ha, jakość danych G, 

ocena obszaru: A,C,A,B 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

3.1.a Typy siedlisk: 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 4,63 %, B,C,B,B 

3.1. Typy siedlisk: 

9170 pokrycie: 101,21 ha, jakość danych G, 

ocena obszaru: B,C,B,B 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 

3.1.a Typy siedlisk: 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe 

Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incacae 0,08 %, 

A,C,A,A 

3.1.Typy siedlisk: 

pokrycie: 25,97 ha, jakość danych G, ocena 

obszaru: A,C,A,A 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 

3.1.a Typy siedlisk: 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe Ficario-Ulmetum minoris 

23,11%, B,C,B,B 

3.1. Typy siedlisk: 

91F0 pokrycie: 303,08 ha, jakość danych G, 

ocena obszaru: B,C,B,B 

Zweryfikowano procentowy udział siedliska w obszarze 

 3.2.c 1324 Nocek duży Myotis myotis 

C,A,C,A 

3.2. 1324 Nocek duży Myotis myotis typ 

populacji P, kategoria P, jakość danych G, 

ocena C,C,C,C 

Zweryfikowano ocenę dla gatunku w obszarze 

 3.2.c 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus; C,A,C,B 

3.2. 1308 Mopek Barbastella barbastellus; 

typ populacji P, kategoria P, jakość danych G, 

ocena C,C,C,C 

Zweryfikowano ocenę dla gatunku w obszarze 

 3.2.c 1355 Wydra europejska Lutra 

lutra; C,B,C,B 

3.2. 1355 Wydra europejska Lutra lutra; typ 

populacji P, wielkość min. 3, wielkość max. 

5, kategoria P, jakość danych G, ocena 

C,A,C,B 

Zweryfikowano ocenę dla gatunku w obszarze 

 3.2.c brak gatunku w obszarze 3.2.1337 Bóbr europejski Cator fiber typ 

populacji P, wielkość min. 4, wielkość max. 

8, kategoria P, jakość danych G, ocena D 

Podczas prac nad planem odnaleziono stanowiska i populację 

gatunku, ale nie zaklasyfikowano bobra jako przedmiot 

ochrony ze względu na nadanie kategorii D 

 3.2.e 1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus; C, B, C, C 

Należy usunąć gatunek z SDF Nie odnaleziono gatunku ani jego siedlisk w obszarze 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

 3.2.e 1145 Piskorz Misgurnus fossilis; 

C,A,C,B 

Należy usunąć gatunek z SDF Nie odnaleziono gatunku ani jego siedlisk w obszarze 

 3.2.f 1052 Przeplatka maturna 

Hypodryas maturna; B,A,C,A 

3.2. 6169 Przeplatka maturna Euphydryas 

maturna; typ populacji P, wielkość min. 100, 

wielkość max. 300, kategoria C, jakość 

danych G, ocena B,A,C,A 

W maju 2012 roku w związku ze zmianą nazwy rodzajowej, 

zmienił się również kod gatunku 

 3.2.f 1084 pachnica dębowa Osmoderma 

eremita; C; C,B,C,C 

3.2. 1084 pachnica dębowa Osmoderma 

eremita; typ populacji P, wielkość min. 5, 

wielkość max. 20, kategoria R, jakość danych 

G, ocena; C,B,C,C 

Zweryfikowano ocenę dla gatunku w obszarze – nie jest on 

pospolity, ale rzadki – odnaleziono jedynie 3 zasiedlone drzewa 

w jednej alei 

 3.2.f 1088 kozioróg dębosz Cerambyx 

cerdo 

Należy usunąć gatunek z SDF Nie odnaleziono gatunku w obszarze 

 3.2.f -  brak gatunku w SDF 3.2.1037 trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia; typ populacji P, wielkość min. 20, 

wielkość max. 50, kategoria C, jakość danych 

G, ocena C,B,C,C 

Podczas prac nad planem odnaleziono stanowiska i populację 

gatunku 

 3.2.f - brak gatunku w SDF 3.2. 6177 modraszek telejus Phengaris 

teleius; typ populacji P, wielkość min. 20, 

wielkość max. 50, kategoria R, jakość danych 

G, ocena C,B,C,C 

Podczas prac nad planem odnaleziono stanowiska i populację 

gatunku 

 3.2.f - brak gatunku w SDF 3.2. 6179 modraszek nausitous Phengaris 

nausithous; typ populacji P, wielkość min. 50, 

wielkość max. 100, kategoria C, jakość 

danych G, ocena C,B,C,C 

Podczas prac nad planem odnaleziono stanowiska i populację 

gatunku 

 

 

 

L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Proponuje się zmianę granic obszaru Zaproponowano włączenie w granice obszaru następujących działek: 
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zgodnie z aktualną wiedzą o stanie siedlisk 

przyrodniczych, wraz ze zmianą 

powierzchni. 

Zaproponowano włączenie w granice 

obszaru następujących działek: 

- obręb Zachowice dz. ew. 558, a także 

wschodni fragment dz. ew. 559  

- obręb Kamionna dz. ew. 182/4  

- obręb Zachowice dz. ew. 558 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 oraz grąd 

środkowoeuropejski 9170, przaplatka maturna 9169), a także wschodni fragment dz. ew. 559 (łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 oraz grąd środkowoeuropejski 9170, przaplatka maturna 

9169); 

- obręb Kamionna dz. ew. 182/4 (fragment wzdłuż drogi koło Kamionnej z aleją lipową oraz starymi 

dębami, będący siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita 1084). 

 Zaproponowano wyłączenie z obszaru 

następujących działek: 

- obręb Milin dz. ew. 668, 650 

- obręb Czerńczyce dz. ew. 182, 183, 164 

- obręb Okulice dz. ew. 3/1, 28/1, 30, 126, 

125, 120, 119/1, 45/2, 44/2, 44/1, 43, 42, 

40/2, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 182 

- obręb Maniów Wielki dz. ew. 152/4, 

140/20, 140/17, 140/16, 140/15, 140/14, 

140/13, 140/12, 140/11, 140/19, 140/10, 

140/,9, 140/8, 140/7, 140/6, 140/,5, 140/4, 

140/3, 140/2, 152/2, 99/1 

- obręb Proszkowice dz. ew. 420, 422, 435 

Na działkach nie odnaleziono siedlisk przyrodniczych ani stanowisk gatunków z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej, są to w przeważającej większości pola 

 Drobne korekty na małych działkach 

polegające na dowiązaniu granicy do działek 

ewidencyjnych/lub wydzieleń leśnych tam 

gdzie jest to możliwe 

Granica, tam gdzie to możliwe, jest dowiązana do granic działek ewidencyjnych lub granic wydzieleń w 

Nadleśnictwie Miękinia 

18 Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 W punkcie 1.2 Ustalenie terenu objętego planem w tabeli w 1. 

pozycji  i w 2.2. w opisie ”Istniejące i proponowane formy 

ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru”  błędnie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 28.08.2013. 

Uwaga została uwzględniona 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

wpisano, że  obszar Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 leży 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bystrzycy 

– nie jest to obszar chronionego krajobrazu, lecz Park 

Krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Błędnie też przywołano 

  Rozp. Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z 28 listopada 2008 r. 

( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317, poz. 3923 ) – to rozporządzenie 

akurat dotyczy Parku Krajobrazowego Chełmy. 

 W punkcie 1.2 Ustalenie terenu objętego planem w tabeli w 1. 

pozycji  i w 2.2. w opisie ”Istniejące i proponowane formy 

ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru”  błędnie 

wpisano, że  obszar Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 leży 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bystrzycy 

– nie jest to obszar chronionego krajobrazu, lecz Park 

Krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Błędnie też przywołano 

  Rozp. Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z 28 listopada 2008 r. 

( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317, poz. 3923 ) – to rozporządzenie 

akurat dotyczy Parku Krajobrazowego Chełmy. Parku 

Krajobrazowego Dolina Bystrzycy dotyczy pozycja 3921 w 

tym Dzienniku – pisaliśmy o tym już w naszych uwagach z 

sierpnia 2013 r. skierowanych do wykonawcy planu 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

 

 W treści projektu „Planu…” w punkcie 1.7. Kluczowe 

instytucje w pozycji dotyczącej RZGW we Wrocławiu, w 

ostatniej kolumnie przywołano błędne i nieaktualne dane e-

mailowe. Powinno być: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl i 

zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl  

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 28.08.2013. 

Uwaga została uwzględniona 

 W treści projektu „Planu…” w punkcie 1.7. Kluczowe 

instytucje w pozycji dotyczącej RZGW we Wrocławiu, w 

ostatniej kolumnie przywołano błędne i nieaktualne dane e-

mailowe. Powinno być: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl i 

zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl . Prosimy również 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona 

mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:zasoby.wodne@wroclaw.rzgw.gov.pl
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

zmienić numer telefonu na 71 33 78 888 – to numer głównego 

sekretariatu 

 W punkcie 2.3 projektu „Planu…”, dotyczącym struktury 

własności i użytkowania gruntów, w odniesieniu do typów 

użytków gruntowych, przy wodach płynących ale również w 

stosunku do innych użytków, nie podano typu własności. 

Przypominamy, że w tym obszarze rzeka Bystrzyca 

administrowana jest przez RZGW we Wrocławiu natomiast 

grunty pod tym ciekiem są własnością Skarbu Państwa w 

trwałym zarządzie RZGW we Wrocławiu. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

 

 
Moduł B 

  

 Tabela 2 Analiza zagrożeń w kolumnie „zagrożenia istniejące” 

oraz w kolumnie „opis zagrożenia” są przepisane te same 

punkty. Czy opis zagrożeń nie powinien uszczegółowić oraz 

opisać zagrożenia, które zostały opisane jako istniejące? 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Uwaga została uwzględniona, w zarządzeniu opis 

dodano, w formularzu w tabeli są wymienione 

zagrożenia istniejące i potencjalne 

 Tabela 4 Analiza zagrożeń w kolumnie zagorżenia potencjalne 

m.in. przy mopku czy nocku dużym sformułowane jako 

„eksploatacja Lasu bez odnawiania czy „naturalnego 

odrastania” jest niezrozumiałe z uwagi na zapisy prawne 

obowiązujące w Polsce (Art. 13 Ustawy o lasach z dnia 28 

września 19991 roku mówi, że „właściciele lasów są 

obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapwnienia 

ciągłości ich uzytkowania, a w szczególności do ponownego 

wprowadzania roślinności leśnej-upraw lesnych w lasach w 

okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu”). 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Uwaga została uwzględniona, usunięto 

zagrożenie.  

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

Wnioskujemy o modyfikację opisu zagrożenia istniejącego: 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata cech siedliska – zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje zubażanie 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga nie została uwzględniona. Skorygowano 

jednak zapis dopisując „Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew w większości 

płatów siedliska….”.W ocenie ekspertów 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. Poprzez zastosowanie zapisu 

„Struktura drzewostanów oraz ilość martwego drewna 

stojącego i leżącego w niektórych płatach siedliska ogranicza 

różnorodność biologiczną.” Uzasadnienie: „Zbyt mała ilość 

obumarłych drzew” nie musi być efektem ich wcześniejszego 

pozyskania, tylko skutkiem dobrej kondycji zdrowotnej, czyli 

cechą pożądaną w lasach gospodarczych. Używanie określenia 

„spadek różnorodności biologicznej” sugeruje możliwość 

wykazania różnic, a więc prowadzenie monitoringu, który 

dopiero w PZO planowany. Nie zgadzamy się zatem z tak 

sformułowanym istniejącym ogólnym zagrozeniem dla 

siedliska leśnego, zwłaszcza, ze podczas sporządzania 

dokumentacji PZO przeprowadzono jedynie bardzo wybiórczą 

i szacunkową (wzrokową) ocenę ilości martwego drewna 

motoduką GIOŚ, bez podania dokładnych wartości m
3 

martwego drewna na hektar, co nie daje podstaw do tego typu 

stwierdzeń odnoszących się do wszystkich wykazywanych 

płatów siedliska przyrodniczego.  

wskaźnik martwego drewna oceniany według 

parametrów PMŚ nie jest osiągnięty w 

większości płatów leśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

 

 Wnioskujemy o modyfikację zapisu zagrożenia istniejącego 

D01.01. Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, w tym 

gruntowne drogi leśne – poprzez usunięcie podkreślonego 

fragmentu, ponieważ to nie jest sformułowanie ze 

stosowanego katalogu zagrożeń, tylko jego opis.  

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Wnioskujemy 

o przeniesienie zagrożenia istniejącego do zagrożeń 

potencjalnych B02.01.01 Odnawianie lasu po wycince (drzewa 

rodzime). Uzasadnienie: Prawidłowo rozpoznane i wskazane 

w dokumentacjach planistycznych płaty chronionych siedlisk 

w obszarach Natura 2000 skutkują w aktualnie prowadzonej 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona w części. W 

północnej części płatu znajdują się nasadzenia 

leśne z udziałem buka, które wpływają na 

strukturę siedliska. Jest to zagrożenie istniejące. 

Zmieniono jednak kod zagrożenia klasyfikując je 

jako J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

gospodarce leśnej stosowaniem składów gatunkowych 

zgodnych z tym siedliskiem, co ma swoje odzwierciedlenie w 

opiniowanych przez RDOŚ planach urządzania lasu. Pzypadki 

istniejących odnowień o niedostosowanym składzie 

gatunkowym do aktualnie stwierdzanych siedlisk 

przyrodniczych nie mogą stanowić podstawy do wpisywania 

zagrożeń istniejących w planie zadań ochronnych 

wskazującym takie lokalizacje. 

cech siedliska 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Wnioskujemy 

o modyfikację opisu zagrożenia istniejącego J03.01 

Zmniejszenie lub utrata cech siedliska. Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie jego 

truktury przestrzennej. Poprzez zastosowanie zapisu „Struktura 

drzewostanów oraz ilość martwego drewna stojącego i 

leżącego w niektórych płatach siedliska ograniczna 

różnorodność biologiczną”. Uzasadnienie: jak wyżej przy 

innych siedliskach leśnych. 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga nie została uwzględniona. Skorygowano 

jednak zapis dopisując „Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew w większości 

płatów siedliska….”.W ocenie ekspertów 

wskaźnik martwego drewna oceniany według 

parametrów PMŚ nie jest osiągnięty w 

większości płatów leśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

 
1084 Pachnica dębowa. Wnioskujemy o przeniesienie 

zagrożenia istniejącego do zagrożeń potencjalnych. B02.04. 

Usuwanie marwych i umierających drzew. Uzasadenieie: 

według opisu stare dziuplaste drzewa stanowią siedliska 

pachnicy; ich usuwanie zmniejsza liczbę stanowisk dogodnych 

do zasiedlenia – przypadki takie mogą dotyczyć tylko 

szczególnych sytuacji niezainwentaryzowanych stanowsik 

pachnicy, przy czym stare i dziuplaste drzewa są podczas cięć 

pozostawiane, a w pobliżu istniejących stanowisk pachnicy w 

obszarach Natura 2000 zachowuje przy cięciach rębnych 

szczególną ostrożność. 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga nie została uwzględniona. Zagrożenie 

odnosi się do zainwentaryzowanych stanowisk 

pachnicy, które w obszarze Przeplatki nad 

Bystrzycą znajdują się wzdłuż drogi Zachowice-

Kamionna, w starych dębach i lipach. Zagrożenie 

zostało potraktowane jako istniejące, gdyż jedno 

z drzew w tej alei (wypróchniała lipa) zostało 

usunięte w 2013 roku. Przydrożne stare drzewa, 

które są w złym stanie sanitarnym, podlegają 

często cięciom pielęgnacyjnym a w skrajnych 

przypadkach – gdy stanowią zagrożenie dla  

użytkowników dróg - usuwaniu. Przy drodze 
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Kamionna-Zachowice wszystkie drzewa są stare i 

właściwie jednowiekowe. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że kolejne drzewa będą w 

następnych latach usuwane 

 6169 Przeplatka maturna. Wnioskujemy o modyfikacje opisu 

zagrożenia istniejącego 03.01. Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. W zależności od preferowanych 

gatunków do nasadzeń sytuacja może ulec pogorszeniu 

(obecnie jest to dąb). Nieodnawianie siedliska z udziałem 

jesionu powoduje zmiejszenie dostępności głównej rosliny 

żywicielskiej i uniemozliwia rozwój motyla, przy czym często 

odnawianie jesionem jest bezzasadne z powodu wypadania 

jeziona na skutek choroby poprzez usunięcie niejasnego 

sformułowania fragmentu podkreślonego.  

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona 

 

6169 Przeplatka maturna. Wnioskujemy o wykreślenie 

zagrożenia istniejącego B02.02. Wycinka lasu wraz z opisem 

B02.02. Nasilona gospodarka zrębowa (rębnia gniazdowa), 

może szkodzić populacji gatunku. 

Uzasadnienie:sformułowanie „gospodarka zrębowa” jet 

nieprawidłowe i niefortunne, gospodarka leśna, w tym cięcia 

rębne służą hodowli lasu, czyli także zachowaniu siedlisk 

chronionych gatunków leśnych. 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga nie została uwzględniona. W obszarze 

Przeplatki nad Bystrzycą obserwuje się usuwanie 

jesionu, które jeśli nawet jest zgodne z planem 

urządzania lasu, szkodzi populacji przelatki 

maturny. Wbrew temu co pisze wnioskodawca 

„gospodarka leśna, w tym cięcia rębne służą 

hodowli lasu, czyli także zachowaniu siedlisk 

chronionych gatunków leśnych”, wycinanie 

rośliny żywicielskiej gąsienic przeplatki maturny 

a więc eliminacja bazy pokarmowej gąsienic, bez 

możliwości skutecznego odnowienia (nie 

podsadzanie jesionu ze względu na zamieranie 

jesionu) nie służy utrzymaniu populacji gatunku. 

Zmodyfikowano jedynie opis zagrożenia. 

 6169 Przeplatka maturna. Wnioskujemy o przeniesienie 

zagrożenia istniejącego do zagrożeń potencjalnych J03.02.03. 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014. 

Uwaga nie została uwzględniona. Stanowiska w 

obszarze Przeplatki nad Bystrzycą są jednymi 
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Zmniejszenie wymiany materiału genetycznego. Populacja jest 

izolowana; chów wsobny w izolowanej populacji może 

doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji. 

Uzasadnienie: brak badań w tym zakresie potwierdzającyh 

powyzszą sytuację, zwłaszcza że świadczy o tym sam zapis 

sformułowania „może doprowadzić”.  

spośród ok. 40 lokalizacji znanych obecnie w 

południowo-zachodniej Polsce. Pomimo 

stosunkowo dużej liczebności populacji i 

rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania 

gatunku nie jest zadawalający, ze względu na 

izolację stanowisk w Dolinie Bystrzycy od 

innych znanych stanowisk gatunku na Dolnym 

Śląsku. Najbliższe znane stanowiska gatunku 

wraz z silnymi populacjami znajdują się w 

Dolinie Widawy i Dolinie Odry. 

Nie ma więc wątpliwości, że stanowiska są 

izolowane, a więc następuje zmniejszanie 

wymiany materiału genetycznego, gdyż w 

populacji nie ma dopływu osobników o innej puli 

genetycznej. Chów wsobny może spowodować 

wymarcie populacji, ale nie ma pewności czy 

spowoduje wymarcie, ze względu na trudne do 

przewidzenia czynniki, mogące wystąpić w 

przyszłości a mogące mieć wpływ na kondycję 

populacji gatunku (np. pokonanie barier 

geograficznych przez osobniki, powstanie 

korytarzy ekologicznych przez nasadzenia rośliny 

pokarmowej itp.). 

 
Moduł C 

  

 Wiadomym jest, że Bystrzyca poprzez fakt, że istnieją na niej 

zbiorniki retencyjne posiada zmieniony reżim hydrologiczny. 

A w projekcie planu zadań ochronnych pisze się np. w tabeli w 

punkcie 6. Ustalenia działań ochronnych, bez względu jakiego 

to dotyczy cieku „zachowanie dotychczasowego naturalnego 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 28.08.2013. 

Uwaga została uwzględniona, chodziło o 

utrzymanie możliwości wylewów rzeki 
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reżimu wodnego…”. Ze względu na funkcje zbiornika 

Mietków reżim ten w Bystrzycy nie będzie już nigdy 

całkowicie naturalny, ponieważ zbiornik został wybudowany 

do celów gospodarczych – przede wszystkim ochrony 

przeciwpowodziowej i zasilania Odry dla celów żeglugi. Więc 

trudno nagle przestać to zauważać i mówić o naturalnym 

reżimie wodnym rzeki. Należy pamiętać, że również ze 

względu na ustanowienie na zbiorniku Mietków obszaru 

Natura 2000 już zaingerowano w gospodarkę wodną na 

zbiorniku, powodując częściowe dostosowanie jej do 

wymagań ptaków, dlatego i z tego względu reżim 

hydrologiczny w Bystrzycy jest też  zaburzony.  

 Według „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki 

Bystrzycy” wskazuje się na konieczność zwiększenia stopnia 

ochrony  części miejscowości. I tak w rejonie obszaru 

Przelatki nad Bystrzycą zaproponowano kilka działań: 

 „Zabudowania wsi Stradów znajdujące się w zasięgu zalewu 

wód powodziowych proponuje się zabezpieczyć wałem 

pierścieniowym (km 33+750, brzeg prawy). Dla ochrony wsi 

Kamionna należy podnieść koronę istniejącego obwałowania 

na brzegu lewym w km 34+900 – 36+365 (konieczna 

przebudowa mostu w km 35+006), natomiast dla 

zabezpieczenia wsi Milin przedłużyć istniejący wał na 

odcinkach 40+270 – 40+550 oraz 40+716 – 41+304…”.  Ze 

względu na ważny interes społeczny docelowo działania te 

powinny zostać bez przeszkód przeprowadzone  ( w 

załączeniu 3 mapy z naniesioną  proponowaną w „Studium…” 

 trasą obwałowań).  

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 28.08.2013. 

O zasadności przebudowy wałów i 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na przedmioty 

ochrony obszaru powinna rozstrzygnąć ocena 

oddziaływania na obszar Natura Przeplatki nad 

Bystrzycą. 

 Poniżej na mapie lokalizacja jazu „Okulice” na Bystrzycy w 

km 36,848.  Obiekt ten jest w złym stanie technicznym, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

O zasadności przebudowy/rozbiórki jazu i 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na przedmioty 
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wymaga remontu, na co również naciska Nadzór Budowlany. 

Jaz jeszcze przed II WŚ  piętrzył wodę do młynówki, którą 

kierował wodę do m. Czerńczyce i Stradów. Obecnie jaz nie 

jest wykorzystywany gospodarczo, pełni jedynie rolę 

utrzymania zwierciadła wody w korycie rzeki i w terenach 

przybrzeżnych. Interesuje mnie, jakie jest Państwa zdanie na 

temat dalszego utrzymywania tego piętrzenia. Czy ze 

względów przyrodniczych powinno pozostać to piętrzenie dla 

utrzymania  poziomów wody w korycie rzeki i wody 

gruntowej powyżej jazu, czy też nie ma to znaczenia? Ponadto 

jeśli wskazane byłoby pozostawienie tego piętrzenia, to czy 

można mu przywrócić funkcję gospodarczego wykorzystania i 

umożliwić np. wybudowanie elektrowni wodnej przyjazowej 

lub na krótkim kanale derywacyjnym? Według „Studium 

ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy w odniesieniu 

do tego obiektu zapisano: „Jaz Okulice położony powyżej wsi 

Kamionna. Stary, nie eksploatowany dwuprzęsłowy jaz 

betonowy. Lewe przęsło – jaz stały, prawe – upust płuczący z 

rozebranym mechanizmem zamknięć. Beton silnie 

skorodowany, liczne pęknięcia i ubytki, próg od górnej wody 

silnie podmyty, podmyte przyczółki. Jaz wymaga decyzji o 

remoncie kapitalnym lub rozbiórce.” 

Wrocławiu 28.08.2013. ochrony obszaru powinna rozstrzygnąć ocena 

oddziaływania na obszar Natura Przeplatki nad 

Bystrzycą. 

 Tabela 6 Ustalenie działań ochronnych: miejsca realizacji 

zadań na gruntach ALP zgodnie z ustaleniami – powinny być 

opisane według adresu leśnego (Oddział, wydzielenie) – 

weryfikacja lokalizacji działań ochronnych zostanie 

przeprowadzona po opisaniu miejsc wg adresów leśnych 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Uwaga została uwzględniona, dodano adresy 

leśne. 

 Tabela 6 Ustalenie działań ochronnych: w przypadku zadań 

przedstawionych dla przelatki maturna nazwa zadania 

„utrzymanie dotychczasowego sposobu uzytkowania Lasu z 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Zapisy dotyczące zakresu zadania zostały 

zmodyfikowane.  
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pozostawieniem luk w zwartym drzewostanie dla naturalnego 

odnowienia Jesiona i derenia świdwy” nie ma nic wspólnego z 

opisem zadania – „Prace leśne utrzymaniowe i zrębowe należy 

prowadzić zimą, do końca marca, aby ograniczyć ruch 

pojazdów i maszyn w okresie IV-V, kiedy gatunek kończy 

rozwój larwalny”. Nadleśnictwo Miękinia wnioskuje o 

wykreślenie zapisów dot. zakresu zadania.  

 Tabela 6: Ustalenie działań ochronnych: przy zapisie dot. 

pozostawienia fragmentów drzewostanów rębnych na 

powierzchni 5% do naturalnego rozpadu, w zakresie zadania 

powinno być „dla drzewostanów rębnych pozostawienie 5% 

do naturalnego rozpadu (nie: naturalnej sukcesji) celem 

zachowania zróżnicowanej struktury wiekowej w drzewostanie 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Uwaga została uwzględniona, zmodyfikowano 

zapis. 

 Tabela 6 Ustalenie działań ochronnych: na kilku płatach 

siedliska 91F0 wpisano do realizacji przez Nadleśnictwo 

zadania polegającego na zwalczaniu rdestowca japońskiego – 

wykopywanie kłączy z wywiezieniem biomasy poza obszar. 

Ustawa o ochronie przyrody zabrania przemieszczania i 

wprowadzania do środowiska, w tym w ramach racjonalnej 

gospodarki leśnej, obcych gatunków roślin wymienionych w 

Rozporządzeniu Ministra Śrdoowiska z dnia 9 września 2011 

r. w sprawie listy roslin i zwierząt gatunków obcych, które w 

przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 

(Dz.U. Nr 210, poz. 1260), Zgodnie z zapisami ww. przepisów 

nie wolno nam rozprzestrzeniać gatunków obcych. Z uwagi na 

bliskość rzeki nie zaleca się stosowania śrdoków chemicznych, 

a rdestowiec podlega niszczeniu w wyniku stosowania przez 

kilka sezonów zabiegów zintegrowanych polegających na 

koszeniu, stosowaniu zabiegów chemicznych, wyrywaniu 

Nadleśnictwo Miękinia. 

12.09.2013. 

Zdaniem Wykonawcy PZO, w związku z 

punktowym występowaniem rdestowca, zasadne 

jest pojęcie działań mających na celu 

mechaniczne usuwanie roślin.  
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kłączy i ich utylizacji. Rdestowce nad rzeką Bystrzycą rosną 

bezpośrednio nad brzegiem rzeki – zasiedliły się przypływając 

wraz z wodą. Działania usuwania rdestowca miałyby swoje 

uzasadnienie w przypadku działania na całym brzegu rzeki 

powyżej. Działania ochronne dokonywane punktowo są 

nieuzasadnione, a poza tym czaso i pracochłonnne oraz bardzo 

kosztowne. Nadleśnictwo Miękinia wnioskuje o wykreślenie 

powyższych zapisów.  

 W odniesieniu do siedliska 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne – zidentyfikowano potencjalne zagrożenie jako: 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych; pisze się, że prace 

regulacyjne w obrębie koryta Bystrzycy spowodowałyby 

fizyczne zniszczenie lub przesuszenie siedliska – czy to 

oznacza, że dla zachowania stosunków wodnych w terenach 

przyległych wskazane jest zachowanie piętrzenia istniejącym 

jazem zlokalizowanym w m. Okulice w km 36,848? Obiekt ten 

jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu na co 

naciska Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jaz 

powstał jeszcze przed II WŚ i piętrzył wodę do młynówki, 

która kierowana była woda do m. Czeńczyce i Stradów. 

Obecnie jaz nie jest wykorzystywany gospodarczo, utrzymuje 

jedynie zwierciadło wody w korycie na określonym poziomie i 

wspomaga retencję gruntową w terenach przyległych i 

częściowo stabilizuje koryto rzeki. W „Studium ochrony przed 

powodzią zlewni rzeki Bystrzycy” w odniesieniu do tego 

obiektu zapisano: „Jaz Okulice położony powyżej wsi 

Kamionna. Stary, nie eksploatowany dwurzędowy jaz 

betonowy. Lewe przęsło jaz stały, prawe – upust płuczący z 

rozebranym mechanizmem zamknięć. Beton silnie 

skorodowany, liczne pęknięcia i ubytki, próg od górnej wody 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

O zasadności przebudowy/rozbiórki jazu i 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na przedmioty 

ochrony obszaru powinna rozstrzygnąć ocena 

oddziaływania na obszar Natura Przeplatki nad 

Bystrzycą. 
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silnie podmyty, podmyte przyczółki. Jaz wymaga decyzji o 

remoncie kapitalnym lub rozbiórce”. Prosimy zatem o zajęcie 

stanowiska czy piętrzenie to ze względów przyrodniczych 

powinno pozostać utrzymane a jeśli tak, to czy można mu 

przywrócić funkcję gospodarczego wykorzystania i umożliwić 

wybudowanie przy nim elektrowni wodnej, przyjazowej lub na 

krótkim kanale derywacyjnym? Jeśli jednak uznają Państwo, 

że jaz ten należy rozebrać, to tut. Zarząd docelowo zaplanuje 

jego rozbiórkę. O tej sprawie pisaliśmy również w naszych 

uwagach z sierpnia 2013 r. skierowanym e-mailem do 

wykonawcy planu.  

 W dokumentacji wskazuje się na konieczność eliminacji lub 

ograniczenia występowania rdestowca japońskiego, m.in. na 

terenach przybrzeżnych Bystrzycy, poprzez jego mechaniczne 

usuwanie. Nadmieniamy, że podrosty rdestowca nie stanowią 

najczęściej zbyt dużych utrudnień przy przepływie wód 

powodziowych a przy skali zadań jakie ma RZGW usuwanie 

tej roślinności inwazyjnej nie stanowi dla nas priorytetu ze 

względu na szczupłość środków finansowych przeznaczonych 

z budżetu Państwa na utrzymanie rzek i majątku wodnego. 

Zatem wykonanie takich zdań w określonych terminach może 

być utrudnione. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

Rdestowiec powoduje zmiany składu 

gatunkowego i przekształcenia w siedliskach 

nadrzecznych nad Bystrzycą, w z wiązaku z ty 

podtrzymuje się działanie polegające na 

usuwaniu rdestowca 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania dla siedliska 6430 Ziołorosla górskie i 

ziołoroślą nadrzeczne oraz 3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne, jako ochronę zachowawczą 

wskazuje się: „zachowanie naturalnego reżimu wodnego” i 

jako zakres prac: „zachowanie dotychczasowego naturalnego 

reżimu wodnego, utrzymanie naturalności koryta rzeki i 

drobnych cieków”. Wiadomym jest, że Bystrzyca przez fakt, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona, zmodyfikowano 

zapis. 
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że istnieją na niej dwa duże zbiorniki retencyjne posiada 

zmieniony rezim hydrologiczny. Zatem nie możemy zgodzić 

się z wyżej zacytowanymi określeniami. Przede wszystkim ze 

względu na funkcje zbiornika Mietków reżim ten w Bystrzycy 

nie będzie już nigdy całkowicie naturalny, ponieważ zbiornik 

został wybudowany do celów gospodarczych – głównie dla 

ochrony przeciwpowodziowej i zasilania Odry dla celów 

żeglugi. Należy pamiętać również, że ze względu na 

ustanowienie na zbiorniku Mietków, na mocy Dyrektywy 

„ptasiej”, obszaru Natura 2000 już zaplanowano znaczą 

ingerencję w gospodarkę wodną na tym zbiorniku dla potrzeb 

ptaków. Wnosimy zatem o skorygowanie powyższych zapisów 

i dostosowanie ich do stanu faktycznego ponieważ nie ma 

obecnie możliwości zachowania naturalnego reżimu wodnego 

w Bystrzycy.  

 W punkcie 17 opracowania pn „Zestawienie uwag i 

wniosków” nie uwzględniono uwag RZGW we Wrocławiu 

przesłanych pocztą elektroniczną do wykonawcy planu, w 

dniu 28.08.2013 r. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 09.04.2014. 

Uwaga została uwzględniona, zmodyfikowano 

zapis. 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Wnioskujemy o 

uzupełnienie podmiotów odpowiedzialnych za wskazane 

działania fakultatywne, ze względu na to, że zadanie wykracza 

poza gospodarke leśną – na pierwszym miejscu powinien być 

organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.  

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga nie została uwzględniona, natomiast dla 

siedliska 6410 zmieniono zapis, a dla pozostałych 

ww. wymienionych utrzymano zapis wcześniej 

proponowany tj. podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie działań obligatoryjnych – właściciel 

lub posiadacz obszaru, podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie działań fakultatywnych: właściciel 

lub posiadacz obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
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korzystaniem z programów wsparcia z tytułu 

utraty dochodowości, a w odniesieniu do gruntów 

stanowiących własność  Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów prawa albo w przypadku 

braku tych przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000. Zapis taki 

umożliwia skorzystanie z płatności związanych z 

realizacją pakietów PROW niezależnie od tego 

kto o taką płatność będzie wnioskował. 

 91F0 Łęgowe lasy debowo – wiązowo-jesionowe. 

Wnioskujemy o wykreslenie zadania bądź o uzupełnienie 

podmiotów odpowiedzilanych za wskazane działania 

„Selektywne usuwanie mechaniczne gatunków inwazyjnych 

obcego pochodzenia w celu wyeliminowania rdestowca 

ostrokończystego z siedliska w trakcie prowadzonych prac”. 

Ze względu na to, ze zadanie jest dyskusyjne oraz wykracza 

poza gospodarkę leśną – na pierwszym miejscu powinien być 

organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000.Uzasadnienie: pismem ZO-732/20/2013 z dnia 

12.09.2013 r. Nadleśnictwo Miękinia wniosło uwagę do 

powyższego zapisu wnioskując o jego wykreslenie. Mimo, że 

Wykonawca w zestawieniu uwag i wniosków w dokumentacji 

projektu PZO uważa, że „w związku z punktowym 

wystepowaniem rdestowca, zasadne jest podjęcie działań 

mających na celu mechaniczne usuwanie roślin”, 

Nadleśnictwo podtrzymuje swoje stanowisko dot. powyższego 

zapisu bądź wnioskuje o zmianę podmiotu odpowiedzialnego 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Wykreślenia działania dotyczącego selektywnego 

usuwania mechanicznego gatunków inwazyjnych 

obcego pochodzenia w celu wyeliminowania 

rdestowca ostrokończystego z siedliska ( dotyczy 

siedliska 91F0), bądź uzupełnienie podmiotów 

odpowiedzialnych za wskazane działanie. Uwaga 

została uwzględniona w zakresie zmiany zapisu 

odpowiedzialnego za wykonanie działania. 

Przeredagowano także zapis usuwając fragment 

„(…) w trakcie prowadzonych prac” 
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za wykonanie – z Nadleśnictwa Miekinia na Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Selektywne 

usuwanie mechaniczne rdestowca ostrokończystego jest 

procesem kosztochłonnych, a samo ścinanie okazów nawet 

wielokrotne w ciągu roku nie przynosi pożądanych efektów. W 

ten sposób można jedynie zmniejszyć żywotność rosliny, a nie 

ją wyeliminować. Z części podziemnych będą wybijały nowe 

pędy nadziemne. Jedynym rozwiązaniem na wyeliminowanie 

rdestowca jest stosowanie metody kombinowanej – 

chemicznej i mechanicznej. Z uwagi na bliskość rzeki nie jest 

zalecane stosowanie środków chemicznych [za Zygmunt 

Dajdok, Michał Śliwiński, Uniwersytet Wrocławski, Maciej 

Romański, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Wigierski 

Park Narodowy „Gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla 

bioróżnorodności”]. Biorąc pod uwagę zapisy w dokumentacji 

projektu PZO w Module C opisując sposób eliminacji 

rdestowca „wykopanie kłączy i wywiezienie biomasy poza 

obszar” Nadleśnictwa ma wątpliwości czy jest to działanie 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ 

Ustawa o ochronie przyrody zabrania przemieszczania i 

wprowadzania do środowiska, w tym w ramach racjonalnej 

gospodarki leśnej, obcych gatunków roślin wymienionych w 

Rozporzadzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 

roku w sprawie listy roslin i zwierząt gatunków obcych, które 

w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 

(Dz.U. Nr 210 poz. 1260). 

 1308 Mopek. Wnioskujemy o uzupełnienie zadania 

Pozostawianie dziuplastych drzew i zasosowanie 

następującego sformułowania: „Pozostawienie dziuplatych 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga została uwzględniona 
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drzew. Nie dotyczy sytuacji zagrożenia dla życia, zdrowia i 

mienia ludzi oraz stanów zagrożenia lasu”. 

 6169 Przeplatka maturna. Wnioskujemy o uzupełnienie 

podmiotu odpowiedzialnego za zadanie Dosadzenie derenia 

świdwy – ponieważ choć działanie wpisuje się ogólnie w 

gospodarkę leśną, poszerza jednakże zakres wymaganych, 

standardowych prac i jest działaniem wynikającym jedynie z 

ochrony gatunku, dlatego na pierwszym miejscu powinien być 

organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga została uwzględniona 

 6177 Modraszek telejus. Wnioskujemy o weryfikację 

obszarów wdrażania dla zadania „Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych” „Usunięcie gatunków ekspansywnych i obcych 

gatunków inwazyjnych a następnie ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe”.  „Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego pakieru roslnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę 

gatunku 6177”. W obszarze wdrażania powyższych zapisów 

pojawiły się wydzielenia stanowiące leśne siedliska 

przyrodnicze:  

13-17-2-11-308-f-00 drzewostan na gruntach porolnych 

13-17-2-11-308-h-00 91E0 

13-17-2-11-308-k-00 91F0  

13-17-2-11-309-a-00 drzewostan 91F0, na fragmencie 91E0 

13-17-2-11-310-f-00 91F0 

13-17-2-11-310-g-00 91F0 

13-17-2-11-310-j-00 91F0. Nadleśnictwo Miękinia wnosi o 

wykreślenie działania ochronnego z wymienionych lokalizacji. 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga została uwzględniona 
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Wnioskujemy o uzupełnienie podmiotów odpowiedzialnych za 

wskazane działania fakultatywne, ze względu na to, ze zadanie 

wykracza poza gospodarkę leśną – na pierwszym miejscu 

powinien być organ sprawującyh nadzór nad obszarem Natura 

2000 

 6179 Modraszek nausitous. Wnioskujemy o weryfikację 

obszarów wdrażania dla zadania „Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych” „Usunięcie gatunków ekspansywnych i obcych 

gatunków inwazyjnych a następnie ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe”.  „Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego pakieru roslnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę 

gatunku 6177”. W obszarze wdrażania powyższych zapisów 

pojawiły się wydzielenia stanowiące leśne siedliska 

przyrodnicze:  

13-17-2-11-308-f-00 drzewostan na gruntach porolnych 

13-17-2-11-308-h-00 91E0 

13-17-2-11-308-k-00 91F0  

13-17-2-11-309-a-00 drzewostan 91F0, na fragmencie 91E0 

13-17-2-11-310-f-00 91F0 

13-17-2-11-310-g-00 91F0 

13-17-2-11-310-j-00 91F0. Nadleśnictwo Miękinia wnosi o 

wykreślenie działania ochronnego z wymienionych lokalizacji. 

Wnioskujemy o uzupełnienie podmiotów odpowiedzialnych za 

wskazane działania fakultatywne, ze względu na to, ze zadanie 

wykracza poza gospodarkę leśną – na pierwszym miejscu 

powinien być organ sprawującyh nadzór nad obszarem Natura 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga została uwzględniona 
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2000 

 Wnioskujemy o poprawę błędu w dokumentacji projektu PZO, 

w punkcie – ustalenie terenu objętego planem wystepuje błąd 

w nazwie krajowej formy ochony przyrody pokrywającej się z 

obszarem. Zamiast „Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Bystrzycy” powinno być „Park Krajobrazowy Dolina 

Bystrzycy” 

Nadleśnictwo Miękinia. 

10.04.2014 

Uwaga została uwzględniona 
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