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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 
2013-03-14, Zgorzelec, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, II Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Zgorzelec odbyło się drugie spotkanie Zespołu 

Lokalnej Współpracy dotyczące opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) – firmę ansee consulting Michał 

Jaśkiewicz.  

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny przywitał i poinformował, iż spotkanie jest 

kontynuacją prac nad Planem Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej.  

P. Joanna Łaydanowicz – Koordynator Projektu PZO przekazała zebranym informacje na 

temat planu spotkania, podczas którego omówione zostaną zagrożenia i działania ochronne dla 

przedmiotów ochrony a także podjęta zostanie dalsza dyskusja na temat granicy obszaru. Ponadto 

zaplanowane zostało wyjście w teren w okolice Nysy Łużyckiej oraz do sztolni, w celu 

zaprezentowania uczestnikom spotkania miejsc występowania przedmiotów ochrony oraz,                   

w przypadku sztolni pokazania zagrożeń mających wpływ stan zachowania potencjalnego siedliska 

nocka dużego. 

P. Joanna Łaydanowicz w pierwszym etapie dyskusji nad proponowanym przebiegiem 

granicy obszaru Natura 2000 uzasadniła planowane powiększenie obszaru oraz odniosła się do 

zgłoszonych wcześniej przez Nadleśnictwo Pieńsk uwag. W trakcie dyskusji nad proponowaną 

granicą obszaru Natura 2000 głos zabrał P. Adam Duchaczek z Nadleśnictwa Pieńsk i wyjaśnił, że 

powiększenie granicy o kompleks leśny na południe od Zgorzelca wydaje się nieuzasadnione ze 

względu na dużą penetrację siedliska przez ludzi i brak perspektyw jego zachowania w przyszłości. 

Dodał, że na terenie obszaru Natura 2000 jest dużo więcej cennych kompleksów grądu z większymi 

możliwościami ochrony. P. Grażyna Góral z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podzieliła 

pogląd P. Adama Duchaczek. W porozumieniu z ekspertem ds. siedlisk przyrodniczych P. Joanną 

Kaszewską- Mejer ustalono, że Wykonawca uwzględni wniosek ze strony Nadleśnictwa Pieńsk          

o niepowiększanie obszaru o proponowany w pierwszej wersji kompleks leśny. P. Adam Duchaczek 

zapytał także o możliwość wglądu w dokumentację zanim zostanie oddana przez Wykonawcę do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu zapoznania się z planowanymi 

działaniami ochronnymi. P. Joanna Łaydanowicz wyjaśniła, że Wykonawca PZO ma obowiązek 
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złożyć dokumentację w określonym umową terminie a dostęp do zapisów będzie możliwy na 

Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej. P. Andrzej Ruszlewicz dodał, że termin oddania 

dokumentacji Planu przez Wykonawcę nie jest tożsamy z realizacją jego zapisów, ale że najpierw 

zostanie przeanalizowany przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, a także udostępniony pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

 

 

Fot. 1. P. Adam Duchaczek podczas dyskusji nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej.  

 

 

P. Piotr Konwiński, zastępca Burmistrza Zgorzelca podzielił poglądy P. Adama Duchaczek      

i zapytał jaki jest cel tworzenia Natury 2000 w takich miejscach, które rodzą problemy i nie są aż tak 

cenne przyrodniczo.  

P. Joanna Kaszewska-Mejer wyjaśniła, że pomimo tego, iż siedlisko to jest w dużym stopniu 

zmienione to nadal jest siedliskiem przyrodniczym. Dodała, że to była tylko propozycja i że spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy mają właśnie na celu dyskusję na temat stanu przedmiotów ochrony        

i propozycji granicy. 

P. Andrzej Ruszlewicz zaproponował, aby temat północnej części obszaru przedyskutować 

po spotkaniu z przedstawicielami Miasta Zgorzelec i Nadleśnictwa Pieńsk.  

P. Dominika Marek z RZGW we Wrocławiu poruszyła kwestię możliwości prowadzenia prac 

regulacyjnych na Nysie i wyraziła obawę o zapisy w PZO. P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że w 

Planie nie znajdą się zakazy i nakazy w zakresie możliwości prowadzenia takich prac, dodał jednak że 
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nadal będzie obowiązywała procedura kwalifikująca planowane przedsięwzięcia do oceny 

oddziaływania. 

Następnie P. Katarzyna Kozyra ekspert ds. teriologii zaprezentowała wyniki badań w 

zakresie ssaków, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej i omówiła zidentyfikowane zagrożenia i proponowane działania ochronne dla wydry.  

 

Fot. 2. P. Katarzyna Kozyra podczas prezentacji dotyczącej ssaków stanowiących przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

 

 

P. Paweł Kisiel - ekspert ds. herpetologii poinformował o występowaniu w granicach obszaru 

stanowisk traszki grzebieniastej, omówił stan zachowania gatunku w obszarze i przedstawił 

zagrożenia i działania ochronne dla tego gatunku płaza.  

P. Waldemar Bena – ekspert ds. entomologii omówił stan zachowania trzech gatunków 

motyli, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz wskazał zidentyfikowane 

zagrożenia oraz proponowane działania ochronne dla modraszka nausitousa, modraszka telejusa 

oraz czerwończyka nieparka.  

P. Joanna Kaszewska - Mejer – ekspert w zakresie botaniki, omówiła stan zachowania, 

zagrożenia oraz działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych.  
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Fot. 3. P. Paweł Kisiel podczas prezentacji dotyczącej płazów stanowiących przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

 

 

 

Fot. 4. P. Joanna Kaszewska-Mejer podczas prezentacji dotyczącej siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 
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Po zakończeniu prezentacji specjalistów odbyła się zaplanowana wizja terenowa z udziałem 

uczestników spotkania.  

 

Fot. 5. Uczestnicy wizji terenowej w granicach obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej. 

 

Fot. 6. Uczestnicy wizji terenowej w granicach obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej – sztolnia w Zgorzelcu. 
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W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad granicą obszaru, w trakcie której: 

- uzyskano ze strony P. Piotra Konwińskiego deklarację o utworzeniu Użytku ekologicznego w 

sztolni w Zgorzelcu w przypadku rezygnacji z ochrony tego obszaru w ramach Sieci Natura 2000         

w granicach miasta Zgorzelec. Taka propozycja była uzasadniona, ponieważ obecnie sztolnia nie jest 

zabezpieczona, jest zaśmiecona oraz często odwiedzana przez ludzi, w związku z tym nie ma szans 

na jej skuteczną ochronę. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowania tam nietoperzy – 

nocków dużych. P. Piotr Konwiński zgodził się na posprzątanie sztolni oraz zamontowanie tam krat      

w ramach planowanego użytku ekologicznego; 

- Wykonawca PZO ze względu na wniesione na początku spotkania argumenty dotyczące 

możliwości zachowania grądu na południe od Zgorzelca odstąpił od propozycji włączenia tego płatu 

siedliska do obszaru Natura 2000; 

- ustalono, że zamiast proponowanego wcześniej do włączenia płatu grądu lepszym 

rozwiązaniem będzie włączenie kompleksu leśnego tuż przy samej Nysie Łużyckiej zwiększającego 

możliwości ochrony Nysy Łużyckiej jako korytarza ekologicznego – P. Adam Duchaczek 

poinformował, że tereny te zostały niedawno przekazane Nadleśnictwu i zgoda co do włączenia ich do 

obszaru musi być poprzedzona jego weryfikacją tego obszaru; 

 - ustalono, że w przypadku, jeśli Nadleśnictwo Pieńsk dysponuje terenami łąkowymi                

w sąsiedztwie granicy obszaru Natura 2000 to w zamian za odstąpienie od ochrony obszaru w postaci 

enklawy na terenie miasta Zgorzelec zostanie włączona do Ostoi inna łąka, o lepszych perspektywach 

zachowania i możliwościach ochrony, której prawidłowe użytkowanie zwiększy także szanse na 

zasiedlenie jej przez motyle stanowiące przedmioty ochrony Obszaru. 

 P. Andrzej Ruszlewicz podsumował dyskusję oraz podziękował uczestnikom za udział  

w spotkaniu i wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała 

sprawnie i z wzajemnym zrozumieniem.  

 


