
Lwówek Śląski, 16 września 2011 r.

Sprawozdanie
z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego

z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych
obszaru Natura 2000 PLH020009 Panieńskie Skały 

W dniu  16 września  2011 r.  w  sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy i  Miasta 
w Lwówku Śląskim odbyło się I spotkanie dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy 
związanego z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
PLH020009  Panieńskie  Skały.  Warsztaty  zorganizowała  Regionalna  Dyrekcja 
Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  wraz  z  wykonawcą  planu  zadań  ochronnych 
Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Celem spotkania było:
 wyłonienie członków Zespołu Lokalnej Współpracy;
 omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych;
 przedstawienie  obecnego  stanu  wiedzy  o  obszarze  Panieńskie  Skały 

PLH020009 i jego przedmiotów ochrony;
 zebranie  od  uczestników  warsztatów  informacji  o  obszarze  i  znanych  im 

problemów z nim związanych;
 omówienie granic obszaru i zasad uszczegóławiania ich przebiegu;
 prezentacja  wniosków  z  analizy  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

i innych dokumentów planistycznych;
 analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem;
 ustalenie celów działań ochronnych i  listy koniecznych do podjęcia działań 

ochronnych
 ustalenie zakresu prac na dalszych etapach sporządzania projektu PZO.

Spotkanie  przebiegło  zgodnie  z  przyjętym  programem  spotkania 
dyskusyjnego/warsztatu  Zespołu  Lokalnej  Współpracy,  który  został  przesłany 
uczestnikom  w  zaproszeniach  i  jeszcze  raz  zaprezentowany  na  początku 
warsztatów.

W spotkaniu wzięło  13  osób.  Byli  to  reprezentanci  następujących  instytucji  
i podmiotów:

• Urząd Gminy i Miasta (UGiM) Lwówek Śląski – Lesław Krokosz
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu – Andrzej 

Ruszlewicz (planista regionalny)
• Dolnośląski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  (DODR)  we  Wrocławiu, 

Powiatowy Zespół Doradców (PZD) Lwówek Śląski – Andrzej Larek
• Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim – Alicja Cybulska
• Dolnośląski  Zespół  Parków  Krajobrazowych  o/Jelenia  Góra  –  Małgorzata 

Pikożyńska
• Agencja Nieruchomości Rolnych – Kazimierz Matkowski
• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Brzegu – Anna 

Wójcicka-Rosińska, Dariusz Rosiński (koordynator)
• Właściciele prywatni gruntów – 5 osób.



Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez pana Lesława Krokosza – 
naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Przestrzennej,  Nieruchomościami  oraz  Rolnej 
i Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Lwówek  Śląski  i  przedstawieniem 
zgromadzonym  przedstawiciela  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  we 
Wrocławiu  oraz  wykonawców  projektu  Planu  Zadań  Ochronnych  obszaru  Natura 
2000 Panieńskie Skały.

Następnie w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu zaproszonych gości 
powitał  Andrzej  Ruszlewicz.  Dalej  zaprezentował  plan  spotkania,  omówił 
poszczególne jego punkty  i  zapytał  o  zgodę uczestników,  co  do proponowanego 
przebiegu spotkania. Nikt spośród zgromadzonych nie wniósł uwag w tym zakresie. 
Po  sporządzeniu  listy  obecności  rozpoczęła  się  pierwsza  prezentacja  dotycząca 
zagadnień związanych  z podstawami  prawnymi  funkcjonowania sieci  Natura 2000 
oraz sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Andrzej  Ruszlewicz  RDOŚ  we  Wrocławiu  (planista  regionalny)  przedstawił 
prezentację pt.: „Celowość wprowadzania sieci obszarów chronionych Natura 2000”, 
w której wyjaśnił ideę sieci Natura 2000 i proces wprowadzania tego programu na 
obszarze  Polski.  Prelegent  przedstawił  m.in.  skuteczność  prac  nad  programem 
w naszym kraju oraz ich jakość na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Ponadto 
wskazał  na podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie sieci.  Następnie 
przedstawił  zasady  tworzenia  planów  zadań  ochronnych  i  aktualny  stan 
zaawansowania prac nad tego typu planami w Polsce.

Kolejnym  punktem  programu  była  prezentacja  dotycząca  samego  obszaru 
Natura 2000 PLH020009 Panieńskie Skały i jego przedmiotów ochrony.
Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu



W prezentacji pt.: „Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Panieńskie Skały 
PLH020009”  prelegentka  przedstawiła  informacje  zawarte  w  Standardowym 
Formularzu Danych  (SDF) obszaru i  scharakteryzowała  jego przedmioty ochrony. 
Wskazała również na położenie przedmiotów ochrony względem podziału na działki 
ewidencyjne  obszaru  ostoi.  Przy  okazji  charakterystyki  siedlisk  wytłumaczyła 
rozbieżności  pomiędzy  informacjami  w  SDF-ie  a  rzeczywistym  stanem 
potwierdzonym  w  czasie  weryfikacji  terenowych.  Następnie  zaprezentowała 
chronione  krajowym  prawem  gatunki  roślin  występujące  na  siedliskach 
przyrodniczych. 

W  prezentacji  zaproponowano  włączenie  na  listę  przedmiotów  ochrony 
nowego  siedliska  –  6510.  Wskazano  również  na  konieczność  skorygowania 
pierwotnej zawartości SDF dotyczącej rzeczywistego udziału poszczególnych siedlisk 
przyrodniczych w powierzchni ostoi. 

Po prezentacji  rozpoczęła się dyskusja,  w której  właściciele nieruchomości, 
(szczególnie ci, na których gruncie znajdowało się proponowane do włączenia jako 
przedmiot  ochrony  siedlisko  6510),  pytali  o  konsekwencje  faktu  istnienia  na  ich 
działkach przedmiotów ochrony oraz o ograniczenia, jakie będą mieli z tego tytułu.

Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu
W odpowiedzi na pytania o ograniczenia w użytkowaniu gruntów, na których 

znajdują  się  przedmioty  ochrony  wyjaśniła,  że  w  przypadku  gruntów  leśnych 
(siedlisko  9170,  grunty  gminne)  ograniczenia  dotyczą  sposobu  gospodarowania, 
które  w  tym  szczególnym  przypadku  będzie  wykluczało  pozyskanie  drewna 
i ograniczało się do usuwania istniejących i pojawiających się zagrożeń w istniejącym 
drzewostanie. Z kolei  w przypadku proponowanego przedmiotu ochrony (siedlisko 



6510) ograniczenia dotyczą sposobu użytkowania i polegają przede wszystkim na 
utrzymaniu ekstensywnego koszenia łąk

Właściciele  gruntów poruszyli  problem ograniczonych możliwości  zabudowy 
terenu,  który znajduje  się  w granicach obszaru  Natura  2000 i  potencjalnej  utraty 
korzyści  majątkowych  z  tego  tytułu.  Tłumaczyli,  że  teren  ze  względu  na  swoje 
atrakcyjne  położenie,  jest  przedmiotem zainteresowania  ludzi,  którzy  chcą  się  tu 
osiedlić.  Niektórzy  z  właścicieli  mieli  już  swoje  plany,  co  do  podziału  obecnych 
działek na mniejsze budowlane i oznajmili chęć ich sprzedaży na cele mieszkaniowe.  
Ograniczenia  w  możliwościach  zabudowy  identyfikowali  z  faktem  obecności 
w zasięgu obszaru Natura 2000.

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Wyjaśnił,  że  ograniczenia  w  możliwościach  rozbudowy  wynikają 

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a nie z obecności obszaru 
Natura 2000. 

Następnie głos w tej sprawie zabrał Lesław Krokosz UGiM Lwówek Śląski
Wyjaśnił,  że  aktualnie  sporządzony  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) nie przewiduje w miejscach pokrywających się z obszarem 
Natura 2000 żadnej zabudowy i dopuszcza na nich jedynie dotychczasowe rolnicze 
użytkowanie.

Efektem poinformowania właścicieli  o ograniczeniach wynikających z MPZP 
była krótka dyskusja o braku właściwego informowania ich jako właścicieli zarówno 
o zapisach tworzonego MPZP, jak i wcześniejszego faktu utworzenia na ich gruntach 
obszaru Natura 2000.

Przerwa kawowa

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Zaprezentował na mapie ewidencyjnej na podkładzie ortofotomapy przebieg 

granic obszaru Panieńskie Skały. Wyjaśnił, że jednym z zadań w procesie tworzenia 
Planu Zadań Ochronnych będzie uszczegółowienie granicy poprzez „dociągnięcie” 
jej do granic działek ewidencyjnych. W sytuacji, kiedy uszczegółowienie to nie będzie 
możliwe, w planie jednym z zadań ochronnych stanie się konieczność zmiany granic 
ostoi.  Następnie  omówił  ustalenia  MPZP  w  granicach  ostoi  i  wskazał  na  pewne 
rozbieżności z rzeczywistym stanem, które okazały się być błędem zapisu projektu 
MPZP.

Lesław Krokosz UGiM Lwówek Śląski
W odpowiedzi na wykazane rozbieżności wyjaśnił, że zostaną one poprawione 

w miejscowym planie.

W  dyskusji  na  temat  przebiegu  granic  ostoi  zgromadzeni  właściciele 
nieruchomości  wskazywali  na  brak  sensu  w  ich  przebiegu.  Obecne  granice 
przecinają ich działki siedliskowe, włączają zabudowania lub biegną wręcz przez ich 
środek. Ponownie podkreślili, że nikt nie poinformował ich o włączeniu ich gruntów 
w granice ostoi.



Część warsztatowa

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Rozdał  zgromadzonym  mapy  z  oryginalnym  przebiegiem  granic 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską i poprosił o propozycje uszczegółowienia 
granic.  Propozycje  nowego przebiegu granic  zostały  zebrane i  poddane dyskusji.  
Niektóre z propozycji  właścicieli  usuwały ich grunty z obszaru. Prelegent  wyjaśnił  
ponownie zasady uszczegóławiania granic i podkreślił, że to co proponują właściciele 
jest propozycją zmiany granic ostoi, a nie jej uszczegółowienia.

Przerwa kawowa

Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu
W  prezentacji  „Zagrożenia  przedmiotów  ochrony  ostoi  Panieńskie  Skały 

PLH020009”  prelegentka  przedstawiła  rzeczywiste  i  potencjalne  zagrożenia,  jakie 
zidentyfikowano  na  obszarze  ostoi.  Zapoznała  uczestników  z  gatunkami  obcymi 
występującymi w ostoi i konsekwencjami, jakie się z tym wiążą. Na koniec określiła 
wstępnie cele działań ochronnych i konieczne do podjęcia działania ochronne.

W  dyskusji,  jaka  nastąpiła  po  prezentacji,  uczestnicy  wskazali  na  inne 
zagrożenia  występujące  w  obszarze,  m.in.  śmieci,  niszczenie  ich  własności, 
bezpośrednie zagrożenie ze strony wandali i  zaśmiecanie terenu. Opisywali  swoją 
bezsilność wobec powtarzających się zdarzeń dzikiego rozpalania ognisk, niszczenia 
drzew i wkraczania na ich działki. 



Lesław Krokosz UGiM Lwówek Śląski
Poinformował zgromadzonych o konieczności informowania gminy i policji  o 

tego typu zdarzeniach, jednocześnie jednak powiedział  o ograniczonych środkach 
finansowych i fizycznych możliwościach skutecznego przeciwdziałania opisywanym 
zjawiskom. Zadeklarował chęć rozpatrzenia wyznaczenia dla miejscowej młodzieży 
innego miejsca na spotkania niż Panieńskie Skały, ale podkreślił, że nie będzie to 
łatwe,  a  całkowite  wyeliminowanie  zagrożenia  niszczenia  skał  i  drzewostanu 
w Panieńskich Skałach jest mało prawdopodobne.

W  dalszej  dyskusji  coraz  częściej  ponawiana  była  propozycja  stałego 
monitorowania  terenu,  jego  oznakowania  wraz  z  informacjami  o  zakazie  palenia 
ognisk i zaśmiecania terenu.

Lesław Krokosz UGiM Lwówek Śląski
Zadeklarował wstępnie taką możliwość, jednak przytoczył jako przykład małej 

skuteczności  tego  typu  działania  akcję  wprowadzenia  tablic  informacyjnych  przy 
skałkach  Szwajcarii  Lwóweckiej,  gdzie  notorycznie  dochodzi  do  niszczenia 
infrastruktury ścieżki dydaktycznej, miejsc biwakowych, przygotowanych palenisk, itp.

Przerwa kawowa

Andrzej Ruszlewicz RDOŚ we Wrocławiu (planista regionalny)
Ponowił zaproszenie uczestników spotkania do Zespołu Lokalnej Współpracy, 

podziękował za przybycie i zaprosił wszystkich na kolejne warsztaty. 

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Podziękował  za  przybycie  zgromadzonych  i  wyznaczył  termin  kolejnego 

spotkania na godz. 10.00 bezpośrednio w obszarze Panieńskie Skały, a następnie o 
godz. 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

Podsumowując  przebieg  warsztatów  należy  stwierdzić,  że  przebiegły  one 
według  wcześniejszego  planu.  Przebieg  spotkania  protokołowała  Anna  Wójcicka-
Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu.


