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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 
2012-10-10, Stoszowice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Góry Bardzkie PLH020062, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 
 

Spotkanie w sprawie planu zadań ochronnych (PZO) dla OZW projektowanego specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bardzkie PLH020062, które zorganizowała Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło się w dniu 10.10.2012 r. w Urzędzie Gminy 
Stoszowice. Jego uczestnikami byli przedstawiciele właściwych terytorialnie samorządów lokalnych, 
przedsiębiorstw oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych, którzy weszli w skład 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 Pan Zdzisław Cichocki – koordynator projektu PZO przedstawił prezentację 
wszystkich zidentyfikowanych siedlisk przyrodniczych – przedmiotów ochrony omawianego obszaru 
Natura 2000, przygotowaną przez Panią Monik ę Brońską – eksperta przyrodniczego.  
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Omawiając poszczególne siedliska zwrócił uwagę, że ujęte w SDF siedliska włosieniczników 
występują poza granicami obszaru Natura 2000. W związku z tym Pan Sylwester Zwaduch zgłosił 
propozycję usunięcia tego siedliska z SDF. Pani Grażyna Góral – reprezentująca RDLP we 
Wrocławiu zgłosiła w imieniu Nadleśnictwa Jugów wniosek o wyłączenie przedstawicieli tego 
Nadleśnictwa z uczestniczenia w pracach nad PZO, ponieważ ich teren w małym zakresie i bez 
przedmiotów ochrony wchodzi w granice objętego planem obszaru Natura 2000. Z kolei p. S. 
Zwaduch wskazał pracę dra Wojciecha Giży: Przyroda Gór Bardzkich (w: Rośliny chronione powiatu 
Ząbkowickiego), którą należałoby uwzględnić w opracowaniu PZO. Pani Lucyna Borgula – 
przedstawicielka Urzędu Gminy w Stoszowicach zgłosiła problem położenia Fortu Ostrów, 
proponując wyłączenie tego obiektu z obszaru Natura 2000, ponieważ przewidywane tam jest 
zagospodarowanie turystyczne. W odpowiedzi p. Andrzej Ruszlewicz stwierdził, że obiekt ten był 
wykazywany jako siedlisko nietoperzy (zimowisko). Wykonawca musi w okresie zimowym 
przeprowadzić weryfikację danych i dopiero wówczas będzie można rozważyć propozycję. Ochrona ta 
nie musi wykluczać turystycznego zagospodarowania. Przesądzą o tym ostatecznie wyniki oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Na zakończenie spotkania p. Zdzisław Cichocki zapowiedział, że kolejne warsztaty, które odbędą 
się na początku przyszłego roku, poświęcone będą w szczególności analizie ustaleń obowiązujących 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin (studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz 
zamierzeń inwestycyjnych z ustaleniami projektu PZO obszaru Natura 2000. Gminy – na podstawie 
wcześniej przesłanych informacji o PZO – będą mogły przygotować swoje wnioski i stanowisko 
dotyczące planowanej ochrony. 

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

 


