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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 
2013-01-24, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, II Spotkanie negocjacyjne 

 

 

Dnia 24 stycznia 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) we 

Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie dotyczące zgłoszonych przez strony zainteresowane uwag do 

przebiegu granicy obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej . W spotkaniu  

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

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 – firma ansee consulting Michał Jaśkiewicz, 

przedstawiciele Urzędu Miasta Zgorzelec oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego.  

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

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

zebranym czego dotyczy spotkanie i wyjaśnił, że jest ono kontynuacją dyskusji podjętej na spotkaniu, 

które odbyło się  we Wrocławiu dnia 8 stycznia 2013 r.  

Poprzednie spotkanie dotyczyło północnej enklawy obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej – Urząd Miasta Zgorzelec stoi na stanowisku, aby ten fragment wyłączyć z Ostoi, 

ponieważ jest to teren Parku, który obecnie poddany jest rewitalizacji. Północna enklawa obszaru 

powstała w celu ochrony sztolni w Zgorzelcu – zimowego stanowiska nocka dużego. 

P. Tomasz Kokurewicz, ekspert ds. chiropterologii ze strony Wykonawcy PZO, przedstawił 

dotychczasowe wyniki badań oraz dane publikowane i niepublikowane dotyczące sztolni w Zgorzelcu 

– potencjalnie stanowiącej zimowisko nietoperzy, zwłaszcza nocka dużego. Przypomniał, że obecnie 

obserwuje się zjawisko utraty siedlisk zimowych nietoperzy i każde stanowisko warte jest ochrony. 

Wyjaśnił, że w listopadzie 2012 r. przeprowadzona została kontrola sztolni w kierunku zasiedlenia jej 

przez nietoperze oraz oceny jej stanu. Nie stwierdzono wówczas żadnych osobników nietoperzy, ale 

mogły mieć na to zarówno wpływ warunki pogodowe (wysoka temperatura), jak i duża penetracja 

sztolni przez ludzi (np. palenie ognisk). Poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest  

przeprowadzenie kolejnej wizji terenowej w przedmiotowej sztolni, przy sprzyjających obecnie 

warunkach pogodowych. W trakcie wizyty ponownie ocenione zostanie siedlisko, a także wykonany 

zostanie profil termiczny.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że w jego opinii, istnieją trzy możliwości rozwiązania 

przedmiotowego problemu : 
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1. warunkiem wyłączenia  z obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej Parku 

zlokalizowanego w mieście Zgorzelec, w którym znajduje się przedmiotowa sztolnia, jest objęcie przez 

władze  Miasta Zgorzelec  sztolni ochroną w formie użytku ekologicznego.  

2. drugim rozwiązaniem jest, objęcie siecią Natura 2000 samej sztolni z buforem ok. 20 m wokół  wraz 

z odpowiednim zabezpieczeniem.  

3. ostatnim z rozwiązań jest  pozostawienie północnej enklawy obszaru Natura 2000 Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej w obecnych granicach.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że całkowite wyłączenie z obszaru północnej enklawy wraz ze 

sztolnią może spotkać się z protestem podczas konsultacji społecznych, a także na dalszych 

szczeblach zatwierdzania projektu PZO, włącznie z Komisja Europejską.  

P. Ewa Markowicz-Judycka z Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego podkreśliła, że 

utworzenie ze sztolni użytku ekologicznego spowoduje, że zimowisko to nie pozostanie bez ochrony.  

P. Karolina Jakubowska oraz P. Karina Chojnacka z Urzędu Miasta (UM) Zgorzelec 

wyraziły chęć uczestniczenia w planowanej wizji terenowej do sztolni. Przedstawią Burmistrzowi 

propozycję dotyczące północnej enklawy Ostoi.  

P. Joanna Łaydanowicz, Koordynator Projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej zwróciła się z prośbą do pracowników UM Zgorzelec o udostępnienie 

dokumentów dotyczących rewitalizacji Parku.  

Kolejną kwestią poruszoną podczas spotkania, była granica północnej enklawy ostoi biegnąca 

przy samej Nysie Łużyckiej i obejmująca tereny łąkowe. Podczas prac terenowych w ramach PZO 

wykazano w tym miejscu siedlisko motyla z gatunku modraszek nausitous stanowiącego przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej.  

P. Karina Chojnacka zaprezentowała stanowisko UM Zgorzelec, żeby ten obszar wyłączyć z 

Ostoi, ponieważ planowane jest tam zagospodarowanie terenu w postaci ciągu spacerowego.  

P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że nie ma uzasadnienia do wyłączenia tego terenu  

z Ostoi, ponieważ zostały tam zinwentaryzowane przedmioty ochrony. Wyjaśnił, że w zależności  

od charakteru i zakresu planowanych działań może okazać się, że nie będą one powodowały 

znacząco negatywnego oddziaływana na przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000.  

Następną sprawą wymagającą wyjaśnienia na spotkaniu był potencjalny konflikt między 

planowanym zagospodarowaniem działki należącej do UM Zgorzelec w kierunku zabudowy 

jednorodzinnej a obecnością w tym miejscu leśnego siedliska przyrodniczego w postaci grądu 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (kod 9170).  

P. Karolina Jakubowska wyjaśniła, że zgodnie z treścią uchwały do obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni tereny leśne na przedmiotowej działce są 

wyłączone spod zabudowy.  

P. Andrzej Ruszlewicz stwierdził więc, że w tym miejscu nie powinno być konfliktu z 

siedliskiem grądu. Zaproponował, aby przy okazji następnych warsztatów Zespołu Lokalnej 

Współpracy zorganizować  wyjście terenowe do tego kompleksu leśnego.  
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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.  


