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Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

Protokół 
2013-08-19, Lewin Kłodzki, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Orlickie PLH020060 
 

Dnia 19 sierpnia 2013r. w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki odbyło się III spotkanie, dotyczące 

sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060. 

Spotkanie rozpoczął przywitaniem uczestników Pan Andrzej Ruszlewicz, planista regionalny. Następnie 

Pan Zdzisław Cichocki, koordynator zespołu autorskiego projektu planu, przedstawił program spotkania, po 

czym oddał głos Panu Pawłowi Kmiecikowi, który przedstawił prezentację stanu ochrony wcześniej nie 

omawianych gatunków nietoperzy. 

W drugiej części spotkania, po krótkiej przerwie, Pan Zdzisław Cichocki wskazał uczestnikom spotkania 

ustalenia oraz rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zapisane w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lewin Kłodzki i miasta Duszniki Zdrój, które stwarzają poważne zagrożenia dla wielu chronionych siedlisk 

przyrodniczych.  

Wyznaczone w Studium dla miasta Duszniki Zdrój rozległe tereny przeznaczone pod zabudowę 

stanowią tereny łąkowe i są przedmiotem ochrony obszaru. Zaznaczył także, że taka polityka przestrzenna 

tego uzdrowiskowego miasta może mieć negatywny wpływ na ład przestrzenny i jakość krajobrazu. 

Zaproponował przy tym ogólny zapis w PZO, odnoszący się do wskazania zmian w omawianym dokumencie. 

W dyskusji Pan Andrzej Ruszlewicz i Pan Michał Smoczyk wskazali jednak na potrzebę określenia treści 

nowych ustaleń dokumentu w odniesieniu do konkretnych, wskazanych w PZO, płatów siedlisk. 

Mniejsze konflikty stwierdzono w przypadku dokumentów planistycznych gminy Lewin Kłodzki. 

Przeanalizowano je szczegółowo przy udziale przedstawicieli gminy. Pan Michał Smoczyk uznał, że dla 

utrzymania zasadniczych celów ochrony obszaru wystarczy dokonać zmiany postanowień Studium tej gminy 

oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jędrzychowice 

Małe dla terenów w zasięgu płata siedliskowego 6230 górskie murawy bliźniczkowe, o numerze 6, według 

projektu PZO. Ten typ siedliska jest bowiem dość rzadki w rozpatrywanym obszarze, w odróżnieniu od 

pospolicie tu występującego oraz zajmującego rozległe areały siedliska łąkowego 6520. Częściowe 

uszczuplenie tego drugiego siedliska, np. przez rozwój zabudowy, czy też zagospodarowania turystycznego, 

nie naruszy znacząco tego przedmiotu ochrony w skali całego obszaru. Po powyższych uzgodnieniach 

spotkanie zakończono. 


