
  

  
 

 
   .  
   
   

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 
2012-10-26, Zgorzelec, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

Dnia 26 października 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 zaangażowanie różnych podmiotów – lokalnych grup interesu 

(właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub zarządców działających w granicach obszaru), 

przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych 

obszarem w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań Ochronnych.  

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

prezentacji przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

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

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

funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce, podstawę prawną, strukturę i zakres dokumentów 

związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci Natura 2000, ograniczenia w użytkowaniu terenów 

w granicach obszarów Natura 2000. Omówił również strukturę Planu Zadań Ochronnych, stan 

zaawansowania prac nad PZO w województwie dolnośląskim oraz zasady pracy nad tworzeniem 

projektu PZO, podkreślając że podstawą jest praca w Zespole Lokalnej Współpracy na warsztatach 

specjalnie w tym celu organizowanych.  

P. Elżbieta Gnat  – z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu, 

Rejon drogowy Lubań) zauważyła, że na terenie ostoi w  zarządzie GDDKiA jest tylko autostrada. 

Pozostałe drogi biegnące w granicach przedmiotowego obszaru nie leżą w zarządzie GDDKiA . 

Dodała, że w najbliższym czasie nie planują na tym terenie inwestycji.  

P. Joanna Tokarczuk  – z Gminy Zgorzelec zapytała o to w jaki sposób powstał obszar 

Natura 2000 i zauważyła, że w Gminie przez długi czas nie było informacji, że ten teren jest objęty 

siecią Natura 2000.  

P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił procedurę  wyznaczania obszarów Natura 2000. Dodał, że 

do tego celu tworzono zespoły specjalistów których prace koordynowało Ministerstwo Środowiska lub 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), zespół opracowywał dane z terenu oraz 

dokumentację. Na tej podstawie GDOŚ przygotowywał dany obszar do ustanowienia. Do Gminy 
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Fot. 1. P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji
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wysyłano wówczas zapytanie w sprawie zaopiniowania takiego obszaru i taka informacja musiała 

 przekazana Gminie, zanim została wysłana do Komisji Europejskiej.  

P. Joanna Tokarczuk  dodała komentarz, że w tym przypadku 

stwa została pominięta. Zauważyła, że Nysa Łużycka jest rzeka graniczn

porównaniu do strony niemieckiej w Polsce procedury są znacznie wydłuż

ć z faktu, że po stronie niemieckiej nie ma wyznaczonego obszaru Natura 

 powiedział, że drugi brzeg Nysy Łużyckiej jest równie

zas PZO planowane są konsultacje ze stroną niemieck

planowanych przez nich działań ochronnych. Dodał, że sposób zarządzania i administrowania 

ustanawiany przez Rząd Polski, a nie Komisję Europejsk

P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji  założeń do sporz ądzenia PZO

 wskazała, że po stronie niemieckiej obszar jest znacznie bardziej 

ślin inwazyjnych i że jest rozwinięta infrastruktura, a po stronie polskiej 

 zauważył, ze to nie wynika z funkcjonowania obszaru Natura

Polsce jest inny system zagospodarowania przestrzeni

z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW), 
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Łużyckiej w Osieku i Radomierzycach mające na celu zabudowę wyrw. P. Dominika Marek  

zauważyła, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska narzuciła takie obostrzenia, że nie mogli 

tych prac zrealizować, pomimo iż w opinii RZGW takie działania powinny zostać wykonane. Dodała, 

że zgodnie z ortofotomapami granica Państwa biegnie po środku Nysy Łużyckiej. Poinformowała, że 

od 2009 r. RZGW jest związane ze stroną niemiecką umową, która obliguje do utrzymywania 

brzegów, granicy i stabilności Państwa. RZGW nie może wywiązać się z postanowień tej umowy i 

musi składać wyjaśnienia na kolejnych komisjach utrzymania przed stroną niemiecką dlaczego nie 

może wykonać robót na Nysie Łużyckiej. Dodała, że obszar Natura 2000 bardzo wstrzymuje 

zaplanowane działania. Złożyła apel, aby przy okazji opracowywania PZO RZGW rozpoczynając 

inwestycję nie musiało przygotowywać kart informacyjnych przedsięwzięcia w taki sposób, że muszą 

składać wyjaśnienia z tego, za co ponoszą w RZGW odpowiedzialność i co jest w statucie tej 

jednostki. Dodała, że pojawianie się nowych wyrw powoduje, że przesuwa się granica Państwa, co 

rodzi problemy proceduralne. Wyraziła nadzieje, że opracowywane Plany Ochrony będą dla RZGW 

ułatwieniem przy realizacji robót.  

P. Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że Plan Zadań Ochronnych nie wprowadza zakazów i 

nakazów i że każde przedsięwzięcie będzie nadal rozpatrywane indywidualnie. Dodał, że ułatwienie, w 

związku z powstaniem PZO, polegać będzie na posiadaniu wiedzy, czy np. na danym odcinku objętym 

inwestycją występują przedmioty ochrony, ale nie zwolni to z procedury OOŚ, która nie jest 

ustanowiona przez RDOŚ, ale przez Rząd Polski. PZO nie ma upoważnienia do wskazania, które 

działania mają być wyłączone z systemu ocen.  

P. Dominika Marek powiedziała, że takie są właśnie oczekiwania RZGW, ponieważ obecnie 

np. przed wycinką określonej liczby drzew muszą przygotowywać karty informacyjne. Dodała, że mają 

fundusze przeznaczone na utrzymanie brzegów, ale nie mogą ich wydać. P. Marek zauważyła, że są 

nadrzędne inwestycje, do których należy ochrona przeciwpowodziowa.  

P. Andrzej Ruszlewicz stwierdził, że spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy nie jest 

miejscem do tego typu dyskusji i że procedury związane z oceną OOŚ zostały ustanowione przez 

prawo polskie, a warunki realizacji przedsięwzięcia nadal będą ustalane z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska. Dodał, że być może decyzje o realizacji przedsięwzięć przebiegają szybciej po 

stronie niemieckiej dlatego, że dysponują oni aktualnymi danymi przyrodniczymi np. o rozmieszczeniu 

przedmiotów ochrony. Obecnie RDOŚ nie posiada wiedzy o dokładnym występowaniu przedmiotów 

ochrony, dlatego wyznacza obowiązek sporządzenia raportu, aby mieć pewność, że nie zostaną 

zniszczone cenne walory środowiska przyrodniczego. P. Andrzej Ruszlewicz  ponownie podkreślił, że 

w Planie Zadań Ochronnych nie powstaną zapisy, które inwestycje mogą zostać zrealizowane a które 

nie.  

P. Krystyna Szostek z Pracowni Projektowo-Usługowej  „Cardo” zauważyła, że właśnie po 

to powstaje Zespół Lokalnej Współpracy, żeby problemy podniesione podczas tej dyskusji miały swoje 

odbicie w Planie Zadań Ochronnych. Podkreśliła, że aby móc rzetelnie przygotować taki Plan należy 

mieć odpowiednie materiały wyjściowe, którymi są mapy w odpowiedniej skali oraz wyniki 
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inwentaryzacji terenowej. Poinformowała, że Gmina od lat przygotowuje opracowania studialne 

zarówno w zakresie przyrodniczym jak i w zakresie ochrony zabytków, i że takie opracowania są 

aktualizowane. Zauważyła, że w przyrodzie, na skutek prowadzenia gospodarki pojawiają się zmiany, 

część obszarów wcześniej zurbanizowanych jest porzucana i tam pojawia się dzika przyroda. 

Stwierdziła, że z drugiej strony na potrzeby związane z rozwojem kraju część terenów powinna być 

przeznaczone dla celów inwestycyjnych. Zaapelowała, żeby właśnie w ramach ZLW określić co jest 

rzeczywistą wartością obszaru, jakie są potencjalne zagrożenia, a w jakiej przestrzeni chronić należy 

ludzi (np. wały w Radomierzycach).  

Następnie P. Joanna Łaydanowicz  – Koordynator Projektu PZO przedstawiła obecny stan 

wiedzy o obszarze, położeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentowała 

gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony w świetle wyników przeprowadzonych badań 

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówiła też różnice dotyczące stanu przedmiotów 

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF. Przy omawianiu wyników badań ichtiologicznych i 

stanu populacji bolenia w ostoi, P. Jerzy Przetacznik   - Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarstwa 

w Bogatyni nadmienił, że boleń do Nysy Łużyckiej przedostał się z rzeki Żarki w wyniku naturalnego 

zarybiania. P. Przemysław Słotwi ński  z PZW Bogatynia dodał, że PZW nie wpuszcza do Nysy 

Łużyckiej bolenia. Następnie P. Jerzy Przetacznik  przekazał informacje na temat biologii tego 

gatunku ryby.  

 

 
Fot. 2. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji ze branych informacji o przedmiotach ochrony 

obszaru Natura 2000 
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P. Joanna Kaszewska-Mejer  – specjalista ds. botaniki w projekcie PZO, przedstawiła stan 

zachowania oraz zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

P. Joanna Tokarczuk  zapytała, czy dzięki PZO będzie wiadomo na jakich konkretnie 

działkach zlokalizowane są przedmioty ochrony  

P. Joanna Łaydanowicz  wyjaśniła, że mapy ze stanowiskami gatunków i siedliskami 

przyrodniczymi są już przygotowane i zostaną zamieszczone na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. Poinformowała także o zmianie graficznego przedstawiania siedlisk gatunków, które 

zgodnie z nowymi wytycznymi zaznaczane są na mapie punktem a nie poligonem. 

P. Joanna Tokarczuk zapytała czy dostępne są też informacje na temat biologii 

poszczególnych gatunków i gdzie takie dane można znaleźć i zasugerowała, że wiedza na ten temat 

może przydać się przy planowaniu inwestycji. 

P. Joanna Łaydanowicz przekazała informację, że w szablonie PZO znajduje się krótka 

charakterystyka każdego z przedmiotów ochrony, ale istnieją też poradniki dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych opublikowane na stronie GDOŚ, gdzie zawarte są informacje na temat 

poszczególnych aspektów biologii oraz rozmieszczenia chronionych siecią Natura 2000 gatunków i 

siedlisk i zachęciła do zapoznania się z ich treścią.  

P. Joanna Tokarczuk w nawiązaniu do przedstawionych przez wykonawcę PZO zagrożeń 

dla obszaru zakwestionowała wytypowanie na tej liście szlaków turystycznych i że takie zapisy nie 

powinny w takiej formie znaleźć się w PZO, bo w Jej opinii skanalizowanie ruchu turystycznego 

przyczynia się raczej do ochrony środowiska.  

P Andrzej Ruszlewicz zwrócił uwagę, że takie zagrożenie może wynikać ze skali turystyki i 

niewłaściwego zachowania się turystów, co powinno być nazwane wandalizmem.  

P. Joanna Tokarczuk  poprosiła o weryfikacje zapisów dotyczących zagrożeń w zakresie 

turystyki, ponieważ to może być utrudnieniem dla planowania inwestycji. 

W odpowiedzi P Andrzej Ruszlewicz zaproponował, że nawet jeśli w PZO zostaną 

umieszczone zapisy dotyczące zagrożeń wynikających z turystyki, to będą one opisane i 

sprecyzowane. 

P. Joanna Tokarczuk, biorąc pod uwagę skalę problemu na terenie Gminy związanego z 

obecnością gatunków inwazyjnych, zapytała o możliwości usuwania tych roślin.  

P. Andrzej Ruszlewicz przyznał, że jest to poważny problem i obecnie nie ma skutecznych 

metod walki z roślinami inwazyjnymi. 

 



 

 
 
 

Fot. 3 . Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy

 

P. Adam Duchaczek z Nadle

Informacyjno-Komunikacyjna (PIK) i kiedy ko

P. Joanna Łaydanowicz 

kończy się w 31 października i ż

także pojawią się na stronie RDOŚ

P. Adam Duchaczek wyjaś

informacji i zapisów, które mogą być

P. Andrzej Ruszlewicz 

utrudnienia i że to narzędzie nie jest jeszcze w pełni funkcjonalne.

P. Adam Duchaczek podkre

zawartych w PZO.  

P. Andrzej Ruszlewicz  

PZO a obecne spotkanie traktowane jest jako pocz

przypadkach może zostać zorganizowane bran

poszczególnych zapisów Planu. Poinformował tak

jedno spotkanie ZLW, na którym zostan

których będzie można składać uwagi. 

P. Norbert Włodarczyk 

szablonie PZO zapisy o korzyściach i ograniczeniach wynikaj

2000.  
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. Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy

z Nadleśnictwa Pieńsk zapytał kiedy zostanie uruchomiona Platforma 

Komunikacyjna (PIK) i kiedy kończy się projekt dla tego obszaru Natura 2000.

P. Joanna Łaydanowicz poinformowała, że dla Przełomowej Doliny Nysy Łu

dziernika i że dotychczas zebrane informacje zostaną umieszczone na PIK a 

 na stronie RDOŚ we Wrocławiu. Natomiast cały projekt kończy się

wyjaśnił, że konieczna będzie analiza zebranych przez wykonawc

ą być istotne dla Lasów Państwowych i gospodarki leś

P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że na obecnym etapie z obsług

dzie nie jest jeszcze w pełni funkcjonalne.  

podkreślił, że istotna jest możliwość wnoszenia 

 wyjaśnił, że takie uwagi można przekazać Jemu b

obecne spotkanie traktowane jest jako początek konsultacji społecznych. W szczególnych 

ć zorganizowane branżowe spotkanie, na którym zostaną

poszczególnych zapisów Planu. Poinformował także, że będzie zorganizowane 

jedno spotkanie ZLW, na którym zostaną poruszone kwestie zaproponowanych działa

ć uwagi.  

P. Norbert Włodarczyk z Kopalni Węgla Brunatnego Turów zasugerował, 

ściach i ograniczeniach wynikających z istnienia danego obszaru Natura 

  

.  

 
. Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy  

zapytał kiedy zostanie uruchomiona Platforma 

 projekt dla tego obszaru Natura 2000. 

e dla Przełomowej Doliny Nysy Łużyckiej etap I 

umieszczone na PIK a 

ńczy się w marcu 2013 r.  

dzie analiza zebranych przez wykonawcę PZO 

i gospodarki leśnej.  

e na obecnym etapie z obsługą PIK są pewne 

 wnoszenia uwag do zapisów 

ć Jemu bądź wykonawcy 

tek konsultacji społecznych. W szczególnych 
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 jeszcze przynajmniej 

 poruszone kwestie zaproponowanych działań ochronnych do 

zasugerował, aby umieścić w  

cych z istnienia danego obszaru Natura 
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P. Andrzej Ruszlewicz, wyja śnił że szablon został opracowany przez GDOŚ i zawiera ściśle 

określone tabele, które mają być uzupełnione, natomiast takie informacje można ewentualnie 

zamieścić przy opisie obszaru lub zagrożeniach.  

Następnie P. Joanna Łaydanowicz  wyjaśniła, że propozycja zmiany granicy obszaru Natura 

2000, przygotowana została na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

granic przesłanych przez Gminę Zgorzelec oraz konieczności dociągnięcia granicy do działek 

ewidencyjnych. P. Joanna Kaszewska-Mejer  omówiła przebieg proponowanej granicy obszaru 

Natura 2000.  

Natomiast P. Grażyna Góral  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zaproponowała, 

żeby przekazane przez Wykonawcę mapy z przebiegiem nowej i starej granicy szczegółowo 

przeanalizować w swoich jednostkach. 

Ostatnim etapem spotkania było przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów 

planistycznych, których zapisy będą analizowane podczas opracowywania PZO. 

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.  

 

   

 
 


