
 

 

 

 

 

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 
2012-04-25, Bierutów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bierutów 

PLH020065 
 

W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miasta w Bierutowie odbyło się spotkanie 

organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bierutów PLH020065 

firmę URS Polska Sp. z o.o. Celem spotkania było omówienie harmonogramu prac nad 

planem, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą planu, poinformowanie             

o zakresie prac, wstępna wymiana informacji o stanie przedmiotów ochrony w obszarze 

Natura 2000 i problemach związanych z funkcjonowaniem obszaru.  

 

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny  przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił główne założenia oraz konsekwencje uchwalenia planu zadań ochronnych. 

Zaznaczył, że w trakcie prac na projektem planu istnieje możliwość korekty granic, tak aby 

były zgodne z granicami działek ewidencyjnych, przy czym korekta nie może uszczuplić 

zasobów przedmiotów ochrony w obszarze. Podkreślił też rolę współpracy nad planem 

pomiędzy Wykonawcą planu, a użytkownikami obszaru Natura 2000 oraz władzami gminy.  



 

 

Wyjaśnił, iż celem spotkania jest nawiązanie współpracy między poszczególnymi 

instytucjami, a Wykonawcą projektu planu, natomiast problematyka przedmiotów ochrony, 

zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze będzie omawiana na kolejnych spotkaniach       

w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy, w związku z tym w spotkaniu nie uczestniczą 

wszystkie zainteresowane planem strony, które będą zapraszane na kolejne spotkania.  

Pani Małgorzata Rudy, przedstawicielka Wykonawcy pl anu  przedstawiła 

harmonogram prac tj. zakończenie prac terenowych do końca sierpnia oraz organizacja 

pierwszego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy we wrześniu.  

P. Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że uczestnictwo w warsztatach może przynieść 

wiele korzyści użytkownikom gruntów gdyż będą oni mogli dowiedzieć się, czy na ich 

działkach występują przedmioty ochrony oraz czy wynikają z tego ograniczenia                     

w użytkowaniu gruntów. Poinformowano także uczestników o istnieniu Platformy 

Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK), na której umieszczane będą informacje o spotkaniach   

w ramach prac nad projektem planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac             

z poszczególnych etapów tworzenia projektu PZO. 

Pan Andrzej Czechowski, Zast ępca Burmistrza Bierutowa  poinformował                

o niedawno uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów i zaawansowanych pracach nad Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Kijowic mieszczących się w obszarze. Zauważył też, że              

w granicach obszaru znajduje się oczyszczalnia ścieków i powinno się ją z obszaru 

wyłączyć. Wszyscy przedstawiciele gminy wyrazili gotowość pomocy Wykonawcy planu,         

w tym w zakresie identyfikacji stron zainteresowanych pracami nad planem. Zaproponowano 

też, aby spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy odbywały się w Kijowicach.  

P. Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i wyraził 

nadzieję, że współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie                  

i z wzajemnym zrozumieniem.   

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

 


