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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 
2012-05-24, Zgorzelec, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 
 

 

Dnia 24 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 – firmę 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz. 

Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi (Urząd 

Miasta i Urząd Gminy Zgorzelec, Urząd Miasta i Gminy Bogatynia) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo 

Pieńsk, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami 

gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra 

komunikacja i wymiana informacji między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle 

istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu PZO,  

w tym w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

P. Kazimierz Janik  - Wójt Gminy Zgorzelec przywitał uczestników spotkania i zaprosił do 

prezentacji przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

P. Renata Sier żant  - asystentka w projekcie pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, poprosiła o przedstawienie się uczestników spotkania oraz podanie nazwy 

reprezentowanej jednostki. Wyjaśniła, że spotkanie ma charakter informacyjny i uczestniczą w nim 

jedynie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, ponieważ przy 

rozpoczęciu opracowywania PZO kluczowe jest nawiązanie współpracy z Wykonawcą Planu w celu 

wymiany informacji i współpracy podczas analizowania przez Wykonawcę dokumentów 

planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego). Dla Wykonawcy ważne jest, aby na obecnym etapie 

opracowywania Planu uzyskać informacje o planowanych inwestycjach oraz o terenach szczególnie 

interesujących dla Gmin z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Ponadto istotnymi informacjami dla 

Wykonawcy, którymi dysponują Gminy jest wskazanie kluczowych użytkowników terenu. Natomiast 

problematyka przedmiotów ochrony, zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze szczegółowo będzie 

omawiana na kolejnych spotkaniach w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Następnie przedstawiony został Wykonawca projektu PZO dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej – ansee consulting Michał Jaśkiewicz oraz pozostali uczestnicy 

spotkania. Ustalono, że ze strony Wykonawcy osobami do kontaktu będą: P. Joanna Łaydanowicz 

(joanna.laydanowicz@ansee.pl, tel. 71 398 84 16, 695 424 990) oraz P. Tomasz Kokurewicz 
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(tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl, tel. 691 375 760). P. Joanna Łaydanowicz  przedstawiła 

doświadczenie firmy ansee consulting Michał Jaśkiewicz w wykonywaniu inwentaryzacji i ekspertyz 

przyrodniczych, ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i obszary Natura 2000, natomiast  

P. Tomasz Kokurewicz  opowiedział o swoim doświadczeniu przy koordynowaniu i opracowywaniu 

Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Nietoperek oraz udziale w innych projektach oceniających 

wpływ inwestycji na środowisko.  

P. Renata Sier żant  wyjaśniła, na czym polega Plan Zadań Ochronnych oraz przekazała 

informacje na temat okresu obowiązywania Planu, jego celów i założeń. Zaprezentowała dokumenty 

stanowiące formalny opis obszaru, na którym bazuje Wykonawca - mapy z granicami Ostoi oraz 

Standardowy Formularz Danych (SDF), które dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. Następnie przedstawiła kluczowe zagadnienia, które zostaną wyjaśnione  

w trakcie opracowywania PZO. Zasadniczym obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie granicy 

Obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 

na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty 

granic przez strony zainteresowane. P. Renata Sier żant  wyjaśniła, że w toku prac nad Planem 

Wykonawca będzie zobowiązany, w miarę możliwości, do oparcia granic obszaru Natura 2000,  

o działki ewidencyjne, w taki sposób, aby nie pomniejszyć wartości obszaru oraz nie pogorszyć stanu 

zachowania przedmiotów ochrony. Podkreśliła także, że zmiana granic powinna zostać ustalona  

w porozumieniu wszystkich zainteresowanych stron. Ponadto jednym z kluczowych celów 

opracowania PZO jest także znalezienie zagrożeń dla przedmiotów ochrony w Obszarze na drodze 

analizy dokumentów planistycznych. Może to skutkować wskazaniem do zmian w tych dokumentach.  

P. Renata Sier żant  poinformowała uczestników spotkania, także o tym, że do obowiązków 

Wykonawcy należy weryfikacja wiedzy o przedmiotach ochrony w Obszarze w oparciu o istniejące 

dane oraz wyniki punktowej inwentaryzacji stanowisk w terenie. Zinwentaryzowane siedliska 

przyrodnicze i siedliska gatunków będą przedstawione na warsztatach ZLW na mapach w skali  

1:10 000. 

P. Renata Sier żant  przekazała informacje, że pierwsze warsztaty Zespołu Lokalnej 

Współpracy, podczas których Wykonawca przedstawi wyniki inwentaryzacji i możliwa będzie ich 

konfrontacja z danymi będącymi w posiadaniu Urzędów odbędą się jesienią. Zachęciła do 

uczestnictwa w spotkaniach ZLW, co może przynieść wiele korzyści użytkownikom gruntów, gdyż 

zdobędą oni informację czy na ich działkach występują przedmioty ochrony oraz czy wynikają z tego 

ograniczenia w użytkowaniu gruntów. Wiedza o przedmiotach ochrony w Obszarze będzie pomocna 

także pracownikom gmin podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia w granicach Obszaru Natura 2000. W trakcie warsztatów będzie istniała 

możliwość zgłaszania uwag do PZO i wypracowania wspólnego stanowiska. 

 



   

3 

 
   .  
   
   

 
Fot. 1. Spotkanie w Urz ędzie Gminy w Zgorzelcu – P. Renata Sier żant przedstawia zało żenia  

do opracowania PZO 

P. Andrzej Ruszlewicz  – Planista regionalny dodał, że Wykonawca Planu nie jest 

zobowiązany do wykonania pełniej inwentaryzacji obszaru i jego rolą będzie przede wszystkim rewizja 

istniejących danych w terenie. Stwierdził, że najlepszą drogą do ustalania nowych granic obszaru 

Natura 2000 będzie weryfikacja propozycji zmian granic ze strony podmiotów zainteresowanych  

i miejsc cennych dla Gmin pod kątem rozwoju regionalnego w zakresie występowania tam 

przedmiotów ochrony. Tym samym zaapelował do przedstawicieli Gmin, aby zgłaszali wykonawcy 

informacje o planowanych inwestycjach, tak aby eksperci przyrodnicy mogli je weryfikować podczas 

badań terenowych. P. Andrzej Ruszlewicz  zwrócił się również z prośbą do Urzędów, o udostępnienie 

Wykonawcy dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej, co w znacznej mierze ułatwi prace 

nad Planem. Ponadto poprosił o udostępnienie danych z zakresu ewidencji gruntów, aby Wykonawca 

mógł rozpoznać właścicieli gruntów oraz o pomoc w identyfikacji zainteresowanych podmiotów ze 

strony niemieckiej, ponieważ uzasadnione jest zaproszenie ich na warsztaty Zespołu Lokalnej 

Współpracy. 

P. Aleksandra Pieknik  z Urzędu Gminy Zgorzelec, wyjaśniła, iż jej jednostka jest  

w posiadaniu map ewidencyjnych pochodzących z lat 60-tych, natomiast w odniesieniu do 

dokumentów planistycznych nie posiada map numerycznych.  

Wójt Gminy Zgorzelec – P. Kazimierz Janik stwierdził, że właściciele gruntów często nie 

wiedzą, że ich działki leżą granicach obszaru Natura 2000. Ponadto obserwuje się zjawisko 

wykupywania gruntów przez osoby spoza Gminy, w związku z czym Urząd nie ma wiedzy na temat 

wszystkich nowych właścicieli gruntów. Dodał też, że jeśli chodzi o walory przyrodnicze Gminy 

Zgorzelec to część z nich, zwłaszcza do miejscowości Radomierzyce ucierpiała podczas powodzi, 

która miała miejsce w 2010 r. – niektóre siedliska zostały w tym czasie zalane. Dodał również, że 

Gmina nie planuje inwestycji na terenach zalewowych.  
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P. Andrzej Ruszlewicz przyznał, że granice obszarów podczas tworzenia sieci Natura 2000 

nie zostały wyznaczone precyzyjnie, a P. Tomasz Kokurewicz – przedstawiciel firmy ansee 

consulting Michał Jaśkiewicz dodał, że przy okazji opracowywania Planu Zadań Ochronnych lub Planu 

Ochrony jest czas na weryfikację granic Ostoi i danych zawartych w SDF.  

Zarówno Wójt Gminy Zgorzelec – P. Kazimierz Janik, jak i Starosta Zgorzelecki – P. Artur 

Bieli ński  poparli inicjatywę opracowywania Planów Zadań Ochronnych, tak aby móc bazować na 

realnych danych. Dodatkowo P. Kazimierz Janik zadeklarował chęć współpracy podczas warsztatów 

ZLW, ponieważ jak sam stwierdził, leży to w znacznej mierze w interesie Gminy. 

 

 
Fot. 2. Uczestnicy spotkania w Urz ędzie Gminy w Zgorzelcu 

 

Na koniec spotkania P. Renata Sier żant  przekazała uczestnikom spotkania informacje  

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. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac 

nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

w zakładce ‘Natura 2000’. 

P. Andrzej Ruszlewicz  podsumował dyskusję oraz 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.  

 


