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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 
2013-01-08, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, Spotkanie negocjacyjne 

 

 

Dnia 8 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przedstawicielami Miasta Zgorzelec, Urzędu Gminy Zgorzelec 

oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” (PWiK „Nysa”). W spotkaniu  uczestniczył 

także: Wykonawca projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 – firma ansee consulting Michał Jaśkiewicz  

Celem spotkania było omówienie zgłoszonych przez strony zainteresowane uwag do 

przebiegu granicy obszaru Natura 2000 zaproponowanego przez Wykonawcę PZO w toku prac nad 

Planem.  

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny rozpoczął spotkanie witając jego uczestników  

i poprosił ich o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej jednostki. 

Następnie uwagi do proponowanego przebiegu granicy obszaru Natura 2000 zgłosiła  

P. Karolina Jakubowska reprezentująca stanowisko Urzędu Miasta Zgorzelec. Sporną kwestię 

stanowią działki ewidencyjne, na których zlokalizowany jest Park Miejski, a także działki planowane 

pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowane w północnej części obszaru Natura 2000 Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej. W trakcie spotkania ustalono, że w przypadku w/w działek sprawa nie zostanie 

na obecnym etapie rozstrzygnięta, ponieważ konieczne są dodatkowe informacje i materiały zarówno 

ze strony Wykonawcy, jak i Urzędu Miasta Zgorzelec. 

P. Agnieszka Patrzałek z PWiK „Nysa zgłosiła wniosek, aby z działki na której znajdują się 

tereny wodonośne w Zgorzelcu wyłączyć fragment zajęty pod infrastrukturę. Ustalono wraz z 

Wykonawcą PZO, że nie ma przeciwwskazań do wyłączenia tego obszaru, ponieważ nie występują 

tam przedmioty ochrony. P. Andrzej Ruszlewicz zasugerował natomiast, aby z PWiK „Nysa” 

przesłano dokładną linię proponowanego poprowadzenia granicy – punkty GPS w miejscach 

załamania granicy lub warstwę SHP, tak żeby Wykonawca PZO mógł wyraźnie zinterpretować 

przebieg granicy. P. Kami Martyniak z RDOŚ we Wrocławiu zwrócił także uwagę, że być może 

działka ta jest podzielona na klasoużytki, dzięki czemu można by precyzyjnie wyznaczyć przebieg 

granicy.  

P. Eugenia Harhatów z Urzędu Gminy Zgorzelec przypomniała, że Gmina Zgorzelec zwróciła 

się pismem do Wykonawcy PZO z propozycją zmiany granicy polegającej na oparciu wschodniej 

granicy obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej o drogę biegnącą wzdłuż tego 
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obszaru Natura 2000. P. Joanna Łaydanowicz ze strony Wykonawcy PZO poinformowała, że do 

treści w/w pisma odniesiono się na ostatnich warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Zaprezentowała ponownie walory przyrodnicze proponowanych do wyłączenia terenów, w związku z 

czym ustalono, że tylko te działki, na których nie występują przedmioty ochrony są możliwe do 

wyłączenia.  

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

zostały osiągnięte.  

 


