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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 
2012-11-20, Świdnica, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

Dnia 20 listopada 2012 r. w Stacji Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Świdnica odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcy 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 – 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. Jan Dzięcielski  – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica 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. 

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana  A. Ruszlewicza dotyczącej sposobu poprowadzenia granicy 

obszaru Natura 2000 po działkach ewidencyjnych i podania punktów załamania granic odpowiadającym 

współrzędnym geograficznym P. Andrzej Palmowski  z Nadleśnictwa Jugów wyraził opinię, że 

odwzorowania mogą mieć błędy. Zasugerował, że może lepszym rozwiązaniem będzie podanie zarówno 

punktów załamania granic, jak i numeru danej działki. P. A. Ruszlewicz  wyjaśnił, że w PZO będzie 

stosowany tylko jeden system. Współrzędne geograficzne są konkretnymi punktami na mapie i jeśli 

nawet taki punkt będzie zlokalizowany poza działką to podanie jej numeru w opisie granicy i tak niczego 

nie zmieni. Dodał, że faktycznym problemem jest to, że nie ze wszystkich ośrodków powiatowych 

przekazane zostały dane lub część tych ośrodków dysponuje danymi w postaci arkuszy papierowych. 

Podczas sporządzenia PZO podejmowana jest próba, aby odchylenia od granicy działki nie były 

kilkudziesięciometrowe (tak jak może być obecnie) a kilkudziesięciocentymetrowe. Dodał, że w projekcie 
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P. Joanna Kaszewska - Mejer  wyjaśniła, że ważne jest czy ten typ lasu może się kwalifikować 

jako żerowisko nocka dużego i dodała, że racjonalna gospodarka w postaci wycinki pojedynczych drzew, 

a nie zrębnia zupełna nie powinna mieć znacząco negatywnego wpływu na te nietoperze.  

P. Andrzej Ruszlewicz dodał, że obecnie stan zachowania populacji nocka dużego został 

oceniony na dobry i widocznie prowadzona gospodarka nie stanowi zagrożenia dla tego gatunku. 

P. Marek Nogawka  z Nadleśnictwa Wałbrzych spytał, czy granica siedlisk jest oparta  

o wydzielenia leśne.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że nie wszędzie ponieważ przygotowywana warstwa  

z siedliskami może być niezależna od wydzieleń leśnych. Dodał, że jeśli siedlisko dociągnięte zostanie 

do wydzielenia, to może to wpływać na zawyżanie powierzchni tego siedliska. P. Andrzej Ruszlewicz  

zaproponował, żeby zorganizować spotkanie wykonawcy PZO z Nadleśnictwami w celu porównania tych 

danych, co spotkało się z aprobatą wszystkich zainteresowanych stron.  

P. Jacek Kuchciak  z Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz P. Wioletta Wróbel - Bahyrycz  z Gminy 

Bielawa zapytali o przesłaną Wykonawcy PZO propozycję zmiany granicy.  

Przechodząc do kolejnej części spotkania i jednocześnie odpowiadając na powyższe pytanie  

P. Joanna Łaydanowicz przedstawiła propozycję zmiany granicy obszaru Natura 2000, przygotowaną 

na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian granic przesłanych przez Gminy i 

Nadleśnictwa, w tym Nadleśnictwa Bardo Śląskie i Gminy Bielawa oraz uwzględniając konieczność 

dociągnięcia granicy do działek ewidencyjnych. P. Joanna Kaszewska-Mejer  omówiła przebieg 

proponowanej granicy obszaru Natura 2000. Podczas omawiania przebiegu proponowanej granicy 

porównano także propozycję zmiany granicy sąsiadującego z Ostoją Nietoperzy Gór Sowich innego 

obszaru Natura 2000 - Kamionki PLH020005, dla którego Plan Zadań Ochronnych opracowuje firma 

URS.  

P. Joanna Łaydanowicz  przedstawiła także listę dokumentów planistycznych jakimi na 

obecnym etapie dysponuje wykonawca i które będą analizowane podczas opracowywania PZO.  

P. Jacek Kuchciak zauważył, że w przekazanych materiałach informacyjnych dla członków 

ZLW pojawił się zapis, że prowadzona gospodarka leśna może stanowić zagrożenie dla siedlisk leśnych. 

Poprosił wykonawcę PZO o wyjaśnienie, czy są jakieś konkretne przykłady świadczące o tym, że leśnicy 

prowadzą źle gospodarkę leśną, w wyniku której powierzchnia siedlisk przyrodniczych została 

uszczuplona, a jeśli nie to prosi o nieumieszczanie takich zapisów w PZO. P. Grażyna Góral  z 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zwróciła się także z prośbą do P. Andrzeja 

Ruszlewicza o przekazanie wykonawcy PZO raz jeszcze pisma sformułowanego przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, w którym zawarte zostały wskazówki w jaki sposób 

analizować gospodarkę leśną. Jeżeli wykonawca PZO proponuje tego typu zapisy, to żeby miał na 

uwadze istniejące sytuacje zaobserwowane w terenie na konkretnych stanowiskach i żeby wskazywać 

jako zagrożenie te działania, które będą miały znacząco negatywny wpływ na całe siedlisko w danym 

obszarze Natura 2000.  



 

 

P. Joanna Łaydanowicz

nie będą się pojawiać i że zagroż

 

Fot. 3. Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współpr acy

 

P. Andrzej Ruszlewicz

w spotkaniu i wyraził nadzieję że

i z wzajemnym zrozumieniem.  

Na koniec uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po Stacji Edukacji Ekologicznej 

Nadleśnictwie Świdnica. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z zało

zostały osiągnięte.  

 

 

5 

P. Joanna Łaydanowicz  wyjaśniła, że w Projekcie Planu Zadań Ochron
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