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
2011-12-06, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura
2000 PLH020069 Las Pilczycki, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
Dnia 6 grudnia 2011 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) dla obszarów Natura 2000 PLH020069 „Las Pilczycki”
i PLH020036 „Dolina Widawy”.
Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych,
prezentacja projektu POIŚ, przekazanie ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce,
przedstawienie wartości przyrodniczych obszaru, w tym zweryfikowanej w trakcie prac
(na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o obszarze) listy przedmiotów ochrony
w obszarze, omówienie obecnych granicy obszaru i projektu korekty jej przebiegu,
prezentacja wniosków z analizy zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia i innych
dokumentów planistycznych. Omówiono także cele działań ochronnych oraz możliwe formy
aktywności w obszarze.
Początek spotkania, dotyczący ogólnych kwestii związanych z obszarami Natura 2000,
omówieniem zasad projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, był wspólny dla interesariuszy
obu ww. obszarów Natura 2000. Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu,
przedstawionego na początku spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy
zaprotokołowano poniżej.
Pan Jerzy Łokietko- Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu
(gospodarz miejsca spotkania) oraz Katarzyna Łapińska – Naczelnik Wydziału Ochrony
Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we
Wrocławiu przywitali przybyłych na spotkanie.
Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny, omówił cel i założenia spotkania.
Uczestnicy spotkania przedstawili się i poinformowali kogo reprezentują.
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Pan Ruszlewicz przedstawił prezentacje nt. zasad funkcjonowania sieci Natura 2000
(w tym podstaw prawnych oraz zasad wyznaczania obszarów Natura 2000) oraz projektu
POIS.05.03.00-00-186/09. Przedstawił również merytoryczną zawartość planów zadań
ochronnych obszarów Natura 2000 i rolę Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu
dokumentu.
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Po części wspólnej uczestnicy spotkania podzielili się na dwie grupy – osobno dla
obszaru „Las Pilczycki” i obszaru „Dolina Widawy”.
Po krótkiej przerwie Pani Katarzyna Łapińska oraz Pan Rafał Klodek
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu – koordynatorzy planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020069 „Las Pilczycki”, przedstawili w formie
prezentacji następujące kwestie dotyczące obszaru:
Informacje ogólne oraz omówienie granic obszaru (K. Łapińska),
Przedmioty ochrony obszaru – charakterystyka, znaczenie, zagrożenia, działania
ochronne (R. Klodek),
Wnioski z analizy zagospodarowania przestrzennego gminy i innych dokumentów
planistycznych (K. Łapińska)

W odniesieniu do granic obszaru „Las Pilczycki” propozycja zmiany granic dotyczy
jedynie jej „dociągnięcia” do granic działek ewidencyjnych i jest to niewielka modyfikacja.
Powiększenie granic obszaru w tym zakresie dotyczy jedynie działek administrowanych przez
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM). W trakcie spotkania ustalono, iż kwestia ta zostanie
uszczegółowiona w trakcie indywidualnego spotkania RDOŚ z ZZM.
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W odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 przedstawiono wnioski
wynikające z analizy dotychczasowych danych oraz przeprowadzonych w toku prac nad PZO
prac terenowych. Zweryfikowane zostały przedmioty ochrony obszaru i najważniejsze
wnioski wynikające z tej analizy to:
1. Największą powierzchnię zajmują siedliska leśne: 9170 Grąd środkowoeuropejski
i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum oraz 91F0 Łęgowe lasy
dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum, mniejszy udział ma siedlisko 91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion, około 78 ha, które znajdują się w dobrym stanie zachowania,
2. nie będą traktowane jako przedmioty ochrony 2 siedliska przyrodnicze: 3260 Nizinne
i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
(nie potwierdzono jego występowania w obszarze, a z uwagi na jego charakterystykę
oraz stan potencjalnego miejsca jego występowania, tj. zanieczyszczoną rzekę Ślęzę –
nie ma perspektywy na jego występowanie), oraz 6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe Molinion (nie potwierdzono ich występowania w obszarze, siedlisko
prawdopodobnie zostało zdegradowane w wyniku powodzi, jaka miała miejsce
w 2010 r.),
3. stwierdzono występowanie nowego przedmiotu ochrony- siedliska 6440 Łąki
selernicowe Cnidion dubii,
4. W odniesieniu do gatunków zwierząt jako przedmioty ochrony będą traktowane
wszystkie gatunki z oceną ogólną od A do C, tj. 1355 Wydra Lutra Lutra, 1308
Mopek Barbastella barbastellus, 1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, 1188
Kumak nizinny Bombina bombina, 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus,
1052 Przeplatka maturna Hypodryas maturna, 1059 Modraszek telejus Maculinea
Telesiu, 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita, 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, z tym że konieczne jest
rozpoznanie w okresie wegetacyjnym populacji motyli i nietoperzy.
5. W trakcie prac terenowych nad PZO stwierdzono liczne ślady aktywności i żerowania
bobra europejskiego – 1337 Castor fiber i w ramach planu gatunek ten zostanie
wpisany na listę przedmiotów ochrony obszaru, określenie wielkości jego populacji
wymaga dalszej weryfikacji;
6. Ponadto w trakcie prac terenowych nad przedmiotowym planem stwierdzono
4

występowanie zarośli oraz czyżni tarniny wzdłuż Ślęzy i Odry – potencjalnych miejsc
rozrodu barczatki kataks Eriogaster Catax (1074) – potwierdzenie występowania
tego gatunku wymaga przeprowadzenia prac terenowych.
Poinformowano, iż na bazie przeprowadzonych prac terenowych wykonana zostanie także
propozycja zmian w istniejącym Standardowym Formularzu Danych Obszaru.
Natomiast jak wykazały wnioski z analizy zagospodarowania przestrzennego gminy
i innych dokumentów planistycznych, iż jedynie w przypadku ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego należałoby zmienić przeznaczenie gruntów:
ustalenia studium wskazują, iż działka nr 2 obręb Pilczyce stanowi grunt orny,
tymczasem w obrębie działki występuje siedlisko przyrodnicze – niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, dla którego należy przywrócić gospodarkę
kośną;
ustalenia studium wskazują, iż działki nr 5/1, 7, 10 obręb Pilczyce stanowią pastwisko,
tymczasem w och obrębie występuje siedlisko przyrodnicze – łąki selernicowe,
dla którego należy przywrócić gospodarkę kośną.
Ponadto wskazane zostały działania minimalizujące w odniesieniu do planowanych
ciągów pieszo- rowerowych (w tym kładek nad rzeką Odrą) - Uchwała Nr V/46/11 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Odry w rejonie obrębu
Pilczyce we Wrocławiu, oraz przeznaczenia uzupełniającego dla terenów położonych

w obrębie działek nr: 35/2, 57 (część), 9, 10, 8, 7, 6, 5/1 (wody powierzchniowe,
infrastruktura drogowa, urządzenia infrastruktury technicznej) – Uchwała Nr IX/189/07 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Maślic Małych we Wrocławiu – należy uwzględniać
wpływ tych zamierzeń na przedmioty ochrony obszaru (screening, ocena oddziaływania,
opinia RDOŚ).
W tym miejscu omówiono również sprawę ewentualnego zagospodarowania
turystycznego obszaru Natura 2000 „Las Pilczycki”, wskazując, iż wymaga to dokładnego
przeanalizowania pod kątem bezpieczeństwa ludzi (w lesie znajdują się dużych rozmiarów
drzewa i istnieje ewentualne ryzyko ich złamania).
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W trakcie spotkania poruszona została kwestia opracowywanego przez Regionalną
Dyrekcję

Lasów
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(PUL)

dla Nadleśnictwa Miękinia (obecny obowiązuje do 31.12.2011 r.). Pani Grażyna Góral
z RDLP oraz Pani Katarzyna Łyszkiewicz z Nadleśnictwa Miękinia poinformowały,
iż „nowy” PUL jest już w trakcie opracowywania przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej w Brzegu i w styczniu 2012 r. można zorganizować robocze spotkanie w celu ustalenia
konkretnych zapisów do PUL oraz przedmiotowego PZO.
Kolejną istotną kwestią poruszaną w trackie spotkania był problem dotyczący
ogrodzenia terenu zajętego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod
budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (dzielącego „Las Pilczycki” na dwie odrębne
części) oraz ewentualnego zagospodarowania terenu pod estakadą. Pani Kamila Olszewska
z GDDKiA zobowiązała się do uzyskania informacji nt. ewentualnego terminu
rozmontowania ogrodzenia, natomiast ustalono, iż kwestie dotyczące sposobu i możliwości
zagospodarowania pod AOW wymagają ustalenia w trakcie indywidualnego spotkania.
Koordynatorzy planu zwrócili również uwagę na konieczność ustalenia osoby/
instytucji, która użytkuje działkę nr 2 obręb Pilczyce – ustalono, iż w tym celu należy
skontaktować się z Urzędem Miejskim we Wrocławiu (pomoc w zakresie ustalenia
powyższych informacji zadeklarował Pan Rafał Odachowski z UM Wrocławia).
Katarzyna Łapińska i Rafał Klodek podziękowali uczestnikom za udział w spotkaniu
oraz poinformowali, iż kolejne spotkanie planowane jest na przełomie stycznia i lutego
2012 r.
Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.
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