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

 

Protokół 
2012-10-11, Duszniki Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Góry Orlickie PLH020060, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

Spotkanie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla OZW 
projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060, które 
zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło się w dniu 
11.10.2012 r. w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju. Jego uczestnikami byli z jednej strony 
przedstawiciele właściwych terytorialnie samorządów lokalnych, przedsiębiorstw oraz instytucji i 
organizacji społeczno-gospodarczych, którzy weszli w skład Lokalnego Zespołu Lokalnej Współpracy 
(lista obecności w załączeniu), aktywnie uczestniczącego w pracach nad projektem PZO, oraz 
przedstawiciele RDOŚ we Wrocławiu i autorzy projektu PZO. 

Spotkanie otworzył pan Andrzej Ruszlewicz – planista regionalny – który po przywitaniu 
uczestników poprosił ich o przedstawienie się oraz wyrażenie swoich oczekiwań ze strony przyszłego 
PZO. Następnie złożył obszerną informację o: 

1 charakterze formy ochrony, jakim są obszary Natura 2000; 

2 aspektach prawnych tworzenia i funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000; 

3 celach i zakresie merytorycznym PZO i projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 
Polski”; 

4 prawnych aspektach PZO i skutkach jego ustanowienia (jako aktu prawa miejscowego, 
wydanego na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska). 

Po przerwie p. Michał Smoczyk – ekspert przyrodniczy w zespole autorskim projektu  PZO – 
obszernie przedstawił zidentyfikowane siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin stanowiące (i 
dodatkowo które stanowić powinny) przedmiot ochrony rozpatrywanego obszaru Natura 2000. 
Określił też obecny stan ochrony tych przedmiotów oraz (wstępnie) zakres działań ochronnych.  
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Przedstawiciel gminy Lewin Kłodzki p. Andrzej Gut zapytał, czy projekt PZO będzie 
opiniowany przez gminy. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że odbędą się konsultacje społeczne;        
w ciągu 21 dni gminy będą mogły zapoznać się z projektem PZO i zgłosić swoje uwagi. P. Zdzisław 
Cichocki dodał, że gminy będą mogły wypowiedzieć się także na kolejnych spotkaniach-warsztatach, 
a – niezależnie od tego – przewiduje indywidualne spotkanie w tych gminach, gdzie – w trakcie prac 
nad projektem PZO – ujawnią się potencjalne konflikty pomiędzy postanowieniami dokumentów 
planistycznych gminy z ustalonymi przedmiotami i celami ochrony objętego PZO obszaru Natura 
2000. P. Andrzej Gut  poruszył też problem opłat dla rolników, którzy będą realizować gospodarkę na 
swoich gruntach zgodnie z zadaniami ochronnymi. Zapytał ponadto, czy obszary Natura 2000 
wyznaczane były poza istniejącymi już formami obszarowej ochrony przyrody (park krajobrazowy, 
rezerwaty). P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że układy obu form ochrony są różne i że często te dwa 
systemy ochrony pokrywają się przestrzennie. P. Andrzej Gut  spytał, dlaczego w granicach obszaru 
Natura 2000 znalazły się tereny zurbanizowane. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że granice takich 
obszarów są bardzo zgeneralizowane (ze względu na skalę – 1:50000) i opierają się o elementy 
topografii (np. drogi). P. Michał Smoczyk dodał, że jeśli obszar zurbanizowany znajduje się w środku 
obszaru Natura 2000, to nie ma sensu wyłączania go jako enklawy; p. Andrzej Ruszlewicz dodał, że 
nie ma potrzeby takich wyłączeń, gdyż istotne jest tu rozmieszczenie przedmiotów ochrony (nie cały 
obszar podlega ochronie). 

P. Sylwia Rogalska, przedstawiciel RZGW, zwróciła uwagę na prawidłowe stosowanie nazw 
cieków – właściwa nazwa Bystrej to Klikawa. 

P. Michał Smoczyk wskazał na potrzebę identyfikacji właścicieli użytkowników łąk. Szczególnie 
dotyczy to działki 284D, gdzie znajduje się siedlisko torfowiska zasadowego oraz łąka z goryczuszką 
czeską. Goryczuszka czeska należy do szczególnie cennych przedmiotów ochrony, stanowi bowiem 
endemiczny gatunek Masywu Czeskiego. Poruszył ponadto problem odnawiania się olchy szarej; 
stwierdził, że należy dążyć do wzrostu jej udziału (w miejsce olchy czarnej).  

P. Andrzej Gut  poinformował o właścicielu działki łąki z goryczuszką czeską (p. Nowak). 

W dyskusji podjęto też problem ochrony siedlisk przyrodniczych naskalnych i urwisk 
krzemianowych wykształconych na odsłonięciach przy drogach (p. Michał Smoczyk, p. Nikodem 
Strzelecki – Nadleśnictwo Zdroje, p. Grażyna Góral) oraz problem odnawiania się jodły (p. Michał 
Smoczyk). Dyskusji poddano też propozycje zmiany granic rozpatrywanego obszaru Natura 2000.   

Na zakończenie p. Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu 
i Gminie Duszniki-Zdrój za pomoc w organizacji spotkania. Poinformował, że kolejne spotkanie 
odbędzie się w przyszłym roku. 

 


