
 

                                                                                                         

Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

Protokół 
 2012-12-06, Szczawno-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000         

Masyw Chełmca PLH020057, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy  
 

W dniu 6 grudnia w Urzędzie Miasta w Szczawnie Zdroju odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i firmę URS 

Polska Sp. z o.o. - Wykonawcę projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru              

o znaczeniu dla Wspólnoty - Masyw Chełmca PLH020057.  

  Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania. Przedstawiono stan wiedzy                 

o przedmiotach ochrony obszaru, zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych 

z utrzymaniem lub poprawą stanu ochrony oraz zaprezentowano granice obszaru. 

Przewidziano również  dyskusję nad możliwościami rozwiązania rozpoznanych problemów. 

 

Uczestników spotkania przywitała Pani Urszula Burek -  zastępca burmistrza Szczawna 

Zdroju. Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz, Planista Regionalny – podziękował za 

możliwość zorganizowania spotkania w Urzędzie Miasta oraz przedstawił założenia 

spotkania. W celu ułatwienia późniejszej komunikacji, każdy z uczestników został 

poproszony o przedstawienie się i podanie nazwy instytucji, którą reprezentuje. Następnie 

Planista Regionalny podkreślił, że podczas spotkania wszelkie uwagi najlepiej zgłaszać na 

bieżąco oraz zaprezentował projekt POIS, w ramach którego realizowane są plany zadań 



 

                                                                                                         

ochronnych w woj. dolnośląskim. Przybliżył również tematykę związaną z funkcjonowaniem 

obszarów Natura 2000. Uczestnikom spotkania przekazano informację na temat trybu i 

podstaw prawnych sporządzania planów zadań ochronnych. Planista zwrócił także uwagę na 

rolę Zespołów Lokalnej Współpracy w całym procesie sporządzania PZO (bieżące dyskusje i 

wspólne wypracowanie kształtu opracowywanego przez Wykonawcę planu). Podkreślił fakt, 

iż w procesie tworzenia planów zadań ochronnych nie przewidziano uzgodnienia projektów 

przez samorządy, zatem spotkanie ZLW są najlepszą okazją do wyrażenia potrzeb i uwag 

związanych z zarządzeniem obszarem Natura 2000.  

Poruszono również aspekt gospodarowania na siedliskach półnaturalnych. Działania 

na takich powierzchniach będą podzielone na obligatoryjne, które wynikają z zasady 

wzajemnej zgodności i fakultatywne, za realizację których rolnik dostanie rekompensatę w 

postaci dopłat programu rolnośrodowiskowego. Podkreślił również, że uchwalenie planu 

zadań ochronnych nie zwolni inwestorów z przeprowadzania dotychczas obowiązującej 

procedury, jednak Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będzie łatwiej wydawać 

decyzje, skoro będzie dysponować większą wiedzą dotyczącą obszaru. Pani Ilona Szarapo , 

przedstawicielka Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu spytała, czy przy 

wskazaniu zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego jest wszczynana procedura 

uchwalenia nowego dokumentu, czy też zmiany są wprowadzane przy najbliższej jego 

aktualizacji. Natomiast Pan Robert Szymala,  przedstawiciel Urzędu Miasta w Wałbrzychu, 

Urbanista Miejski, zadał pytanie, kto będzie odpowiadał finansowo za wprowadzone zmiany, 

jeżeli będą one powodować straty – np. spadek wartości działki. Planista Regionalny 

odpowiedział, że zmiany będą wprowadzane przy najbliższej aktualizacji, a koszty 

rekompensaty ponosi skarb państwa. Podkreślił też, że zapisy powodujące straty są 

ostatecznością, a konflikty interesów wynikające z potrzeby ochrony są zazwyczaj 

rozwiązywane na drodze dialogu i kompromisu. Zgodzono się również, że należy 

zorganizować spotkanie przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

wykonawcy planu oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, 

aby porozmawiać o realizowanych przez obie instytucje projektach. Następnie koordynator 

projektu – Pan Wojciech Lewandowski , przedstawił możliwość przejrzenia projektu planu      

i zgłaszania uwag za pomocą Platformy Informacyjno - Komunikacyjnej.  

Po przerwie głos zabrała Pani Małgorzata Rudy , opracowująca część botaniczną 

planu. Omówiła pokrótce położenie, granice oraz wszystkie siedliska będące przedmiotem 

ochrony w obszarze, ich stan oraz zagrożenia. Podczas prezentacji uczestnicy spotkania 

podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Pani Barbara Janeczko-Mulawka  ze Stowarzyszenia 

ECRA Góra Chełmiec zauważyła, że trwająca wycinka drzewostanów jest bardzo intensywna 

i zagraża siedlisku buczyn. Z kolei Pan Jan Parszuto  ze Związku Wędkarskiego stwierdził, 



 

                                                                                                         

że podczas spacerów po lesie zauważył zmiany na przestrzeni lat. Dawniej las był 

wysprzątany z martwego drewna i pozbawiony podszytu, natomiast teraz jest tych 

elementów więcej. Pan Wojciech Mazur  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu odpowiedział, że pozostawianie martwego drewna jest elementem gospodarki 

proekologicznej i zwiększa bioróżnorodność lasów, nie powoduje też namnażania się 

szkodników. Na zarzut zbyt dużej wycinki buków odpowiedział, że Chełmiec nie jest 

rezerwatem i prowadzi się tam gospodarkę oraz pozyskanie drewna, natomiast jest to 

prowadzone w sposób przemyślany i zaplanowany tak, aby zapewnić trwanie siedliska.  

Kolejną prelegentką była Pani dr Joanna Furmankiewicz , chiropterolog                      

z Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest jednym z autorów opracowania dotyczącego 

nietoperzy. Omówiła prowadzone podczas pracy nad planem badania chiropterofauny oraz 

znaczenie obszaru dla chronionych gatunków nietoperzy zarówno w sezonie letnim, jak i 

zimowym. W wystąpieniu poruszyła takie zagrożenia istniejące i potencjalne, jak stosowanie 

w lasach środków ochrony roślin, usuwanie starych, dziuplastych drzew, wycinka 

drzewostanów w okresie rozrodu nietoperzy oraz podobnie jak w przypadku siedlisk - 

nielegalne rajdy quadami i motocyklami po lesie oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej. 

Do tych zagrożeń odniósł się ponownie pan Wojciech Mazur. Stwierdził, że na 

Chełmcu nie stosuje się środków ochrony roślin poza mazaczami zabezpieczającymi przed 

zgryzaniem młodych drzew przez zwierzęta. Zapewnił też, że stare, dziuplaste drzewa nie są 

wycinane, choć zapis zabraniający takich praktyk można dodać do planu zadań ochronnych. 

Po krótkiej dyskusji ustalono, że można również pozostawić zapis o niestosowaniu cięć 

rębnych w drzewostanach liściastych w terminie od maja do lipca ze względu na 

bezpieczeństwo kolonii rozrodczych nietoperzy. 

 



 

                                                                                                         

Do zagrożenia ze strony turystyki odniosła się Pani Zofia Sikora  - przedstawicielka 

PTTK, zauważając, że przy wyznaczaniu szlaków, PTTK zasięga w tej kwestii opinii 

odpowiednich podmiotów. Wszyscy zgodzili się, że jeżeli szlaki nie zagrażają bezpośrednio 

siedliskom, kanalizują ruch turystyczny i są w ochronie przyrody pożądane. Pan Wojciech 

Lewandowski  jednak zaznaczył, że planowany wyciąg narciarski i nartostrada są 

zdecydowanie innym, bardziej inwazyjnym rodzajem przedsięwzięcia rekreacyjno - 

turystycznego. 

Pan Wojciech Mazur  stwierdził, że są na świecie przykłady, że można pogodzić 

budowę kolejki i ochronę przyrody. Przypomniał też, że za bezpieczeństwo na szlakach 

odpowiedzialne jest nadleśnictwo, dlatego drzewa, które mogą się przewrócić i zagrozić 

turystom, są ze szlaku usuwane. Natomiast jeżdżenie quadami i motocyklami po lesie jest 

wykroczeniem.  

Następnie ponownie głos zabrał Pan Robert Szymala . Pokrótce przedstawił 

specyfikę aglomeracji wałbrzyskiej, gdzie gminy sąsiadujące ze sobą mają niespójne studia 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest opracowywany projekt wspólnej obwodnicy 

Szczawna Zdroju i Boguszowa Gorc, której trasa przebiegnie w pobliżu obszaru Natura 2000 

„Masyw Chełmca”, a częściowo być może ją przetnie. Po przedstawieniu koncepcji 

obwodnic, razem z ekspertami przygotowującymi plan zadań ochronnych, wyznaczono 

miejsca, gdzie przebieg obwodnicy może zagrozić przedmiotom ochrony obszaru. 

Wykonawca planu oraz przedstawiciele RDOŚ zastrzegli również, że plan służy temu, aby 

poznać zagrożenia i móc na nie reagować, natomiast rozwiązania minimalizacyjne i ocena 

samego projektu obwodnicy będą miały miejsce podczas standardowej procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. Pan Robert Szymala podkreślił, że budowa obwodnicy jest 

ważna nie tylko ze względu na korzyści społeczne, ale również środowiskowe - zmniejszy 

lub wyeliminuje niektóre zagrożenia istniejące – zmniejszy emisję spalin samochodowych, 

wyeliminuje problem kradzieży drewna używanego w nielegalnych kopalniach, utrudni dostęp 

na Chełmiec kierowcom quadów, motocykli i samochodów terenowych. 

Pani Urszula  Burek  zwróciła się z prośbą do wykonawcy planu o umieszczenie             

w nim takiego zapisu, który nie wykluczałby budowy obwodnicy, kolejki czy nartostrady, 

ponieważ może znaleźć się taki wariant, który nie będzie kolidował z wymogami ochrony 

obszaru. Planista Regionalny odpowiedział, że zapisy planu to jedynie wskazówka dla 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, kiedy ocena oddziaływania na środowisko jest 

konieczna. Przedstawicielka RDOŚ, Pani Marta Łysiak , przypomniała, że takie 

przedsięwzięcia jak obwodnica i tak obowiązkowo podlegają procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Następnie Planista Regionalny zachęcił przedstawicieli gmin do przyjrzenia się 



 

                                                                                                         

wynikom prac terenowych i sprawdzenia, czy inne niż poruszone na spotkaniu działania 

planowane w gminie nie kolidują z zachowaniem przedmiotów ochrony obszaru.  

Uczestnicy spotkania dostali materiały informacyjne o projekcie, mapy oraz 

prezentacje dotyczące obszaru na nośnikach elektronicznych. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 


