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Protokół 
2012-02-16 Szczytna, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dzika Orlica” 

PLH020061 

 

 

Dnia 16 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Szczytna odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 „Dzika Orlica” 

PLH020061 firmę URS.  

Celem spotkania było zaprezentowanie i nawiązanie współpracy między najważniejszymi 

instytucjami zainteresowanymi sporządzaniem PZO, których uczestnictwo w tym procesie 

jest kluczowe dla jego powodzenia. Jednym z założeń było także przedstawienie Wykonawcy 

projektu PZO, który w dalszym toku prac będzie pozyskiwał dane i współpracował z 

jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi jednostkami Skarbu Państwa zarządzającymi 

gruntami w graniach OZW.  

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, przedstawionego na początku 

spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

 

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał przybyłych na spotkanie, omówił 

jego cel i założenia. Poszczególni członkowie spotkania poinformowali o stronach, które 

reprezentują. Następnie przedstawiono tryb pracy nad projektem PZO oraz znaczenie dobrej 

współpracy między Wykonawcą PZO, a jednostkami obecnymi na spotkaniu dla powodzenia 

całego procesu planistycznego (pozyskanie dokumentów planistycznych mpzp, suikzp, 

strategicznych, planów urządzania lasów, itp.). P. Wojciech Lewandowski Koordynator 

planu przedstawił firmę URS będącą Wykonawcą projektu PZO oraz przedstawił zakres 

informacji jakie konieczne będą do pozyskania od poszczególnych instytucji w trakcie prac 

nad projektem Planu.  

P. Grażyna Góral – wyraziła pogląd, iż wg opinii prawnej zamówionej przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu projekty Planów Zadań Ochronnych dla których 

prace rozpoczęto w 2011 r. powinny być realizowane zgodnie ze „starym” stanem prawnym 

(brzmienie art. 28 ustawy o ochronie przyrody z grudnia 2011 r.), a więc z uzgodnieniem 

projektów Planów przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych.  

Dariusz Jesionowski przedstawiciel Nadleśnictwa Międzylesie poprosił o wyjaśnienie 

sposobu w jaki będą rozwiązywane problemy związane z planowaną zabudową terenów 

otwartych w graniach Obszaru. Wojciech Lewandowski Koordynator planu stwierdził, iż w 
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obecnym momencie prac nad projektem Planu nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to 

pytanie, gdyż wymaga to dokładnego przeanalizowania zamierzeń planistycznych w 

stosunku do poszczególnych działek i zestawieniu tych informacji z danymi przyrodniczymi. 

Dopiero po dokonaniu takiego „nałożenia” obu rodzajów informacji możliwe jest określenie 

wpływu danego zamierzenia na przedmioty ochrony Obszaru. P. Andrzej Ruszlewicz 

Planista Regionalny podkreślił w tym kontekście wagę udziału w pracy Zespołu Lokalnej 

Współpracy, który będzie stanowił platformę wymiany poglądów między zespołem 

eksperckim opracowującym dane przyrodnicze na potrzeby projektu PZO, a użytkownikami i 

zarządcami gruntów w granicach Obszaru. To właśnie w trakcie prac ZLW wszelkie 

wątpliwości i ew. konflikty związane z działaniami ochronnymi na terenie OZW mogą zostać 

przedyskutowane i wyjaśnione, co jest szczególnie ważne w związku z brakiem formalnego 

mechanizmu uzgadniania projektu PZO z jednostkami samorządu i innymi zarządcami 

terenów w obszarach Natura 2000.  

 

P. Grażyna Góral przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zwróciła 

uwagę Wykonawcy projektu Planu na konieczność wykorzystania danych przyrodniczych 

zebranych w trakcie projektu realizowanego przez Klub Przyrodników na terenie obszaru 

„Dzika Orlica” jak i konieczność poinformowania o trwających pracach nad projektem PZO 

czeskich służb ochrony przyrody. Wojciech Lewandowski Koordynator planu 

poinformował, iż Wykonawca projektu PZO aktualnie jest w trakcie pozyskiwania danych 

przyrodniczych zebranych w ramach projektu Klubu Przyrodników jak i listy stron 

zainteresowanych uczestniczących w ówczesnych lokalnych spotkaniach. Także P. 
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Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław zwróciła uwagę, na konieczność 

poinformowania partnerów z Rep. Czeskiej o pracach nad projektem PZO ze względu na 

fakt, iż rzeka Dzika Orlica w granicach obszaru Natura 2000 stanowi granicę polsko-czeską. 

Jednostką odpowiedzialną za gospodarkę i zarządzanie wodami ze strony czeskiej jest tzw. 

Povodi Labe, o pracach nad Planem powiadomiona powinna być także Polsko-Czeska 

Komisja Graniczna.  

Ustalono, iż jednostki te z którymi RZGW Wrocław prowadzi bieżącą współpracę zostaną 

powiadomione o rozpoczęciu opracowywania projektu PZO oraz zaproszone do udziału w 

spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy.  

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny podziękował przybyłym za udział w spotkaniu. 

Uzgodniono, iż kolejne spotkanie z udziałem wszystkich stron potencjalnie zainteresowanych 

projektem Planu Zadań Ochronnych zostanie zorganizowane z połowie kwietnia br.  

 


