
Lwówek Śląski, 27 września 2011 r.

Sprawozdanie
z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego

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

W dniu 27 września 2011 r. o godz. 10, na ul. Polnej rozpoczęła się sesja 
terenowa  w  związku  z  II  spotkaniem  dyskusyjnym  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.

Następnie  o  godz.  12  rozpoczęła  się  druga  część  spotkania,  która  miała 
miejsce w sali konferencyjnej Urzędy Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Celem spotkania było:
 wizja terenowa;
 podsumowanie  wyników poprzedniego spotkania  i  wspólnych  prac  Zespołu 

Lokalnej Współpracy;
 uzgodnienie celów ochrony i ustalenie działań ochronnych;
 określenie zasad monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony;
 ustalenie zasad dalszej współpracy.

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  15  osób.  Byli  to  reprezentanci  następujących  instytucji  
i podmiotów:

• Urząd Gminy i Miasta (UGiM) Lwówek Śląski – Lesław Krokosz
• Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim – Alicja Cybulska
• Dolnośląski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  (DODR)  we  Wrocławiu, 

Powiatowy Zespół Doradców (PZD) Lwówek Śląski – Andrzej Larek
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu – Andrzej 

Ruszlewicz (planista regionalny)
• Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  Wydział  Spraw  Terenowych 

w Jeleniej Górze – Ewa Ciechanowicz
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) – Jan Balcerzak
• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Brzegu – Anna 

Wójcicka-Rosińska, Dariusz Rosiński (koordynator)
• Właściciele nieruchomości – 7 osób

W  czasie  sesji  terenowej  zaprezentowano  na  gruncie  lokalizację  siedlisk 
przyrodniczych  9170  grąd  środkowoeuropejski  i  8220  ściany  skalne  i  urwiska 
krzemianowe.  Wskazano  na  typowe  dla  nich  gatunki  roślin  oraz  na 
współwystępujące  gatunki  obce.  W  czasie  prezentacji  konieczne  okazało  się 



wyjaśnienie kwestii chronionego gatunku paproci. Po I warsztatach wśród właścicieli  
nieruchomości w obszarze zaczęły rosnąć obawy w stosunku do całej grupy paproci, 
z  której  pozostałe  gatunki  obserwowano  w  ogródkach  przydomowych.  Dlatego 
jeszcze  raz  opisano  specyfikę  warunków  siedliskowych  włosocienia  delikatnego 
Trichomanes speciosum i pokazano przykłady pozostałych gatunków paproci w ostoi 
nieobjętych ochroną prawną. W czasie wizyty na wychodniach skalnych omawiano 
potencjalne rozwiązania problemu wandalizmu w tym miejscu.

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
W drugiej części spotkania zaprezentował przebieg uszczegółowionej granicy 

obszaru Natura 2000.

Jan Balcerzak GDOŚ
Stwierdził,  że  proponowane  uszczegółowienie  granic  nie  jest 

uszczegółowieniem  a  zmianą  granic.  Jednocześnie  wytłumaczył,  że  w  sytuacji  
konieczności  tak  daleko  idącego  odstępstwa  od  pierwotnego  przebiegu  granic 
zatwierdzonych  przez KE, należy przyjąć,  że granice będą zmienione przy braku 
możliwości ich uszczegółowienia.



Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Potwierdził,  że  w  przypadku  gdy  granica  przebiega  przez  środek  działki 

ewidencyjnej (np. pola ornego, jak w przypadku przedmiotowej ostoi) nie ma innej 
możliwości  jak  dociągnięcie  tej  granicy  do  najbliższej  granicy  działki,  co  często 
stanowi  kilkanaście lub nawet  kilkadziesiąt  metrów różnicy od pierwotnego stanu. 
Zgodził  się,  że  w  sytuacji,  jeśli  proponowane  na  spotkaniu  uszczegółowienie  nie 
znajduje  akceptacji  GDOŚ,  to  zmiana  granic  obszaru  Panieńskie  Skały  będzie 
zapisana jako zadanie ochronne w PZO z informacją, że jej uszczegółowienie nie 
było możliwe. W tej sytuacji jednak proponowana zmiana granic będzie skutkowała 
zasadniczym  zmniejszeniem  powierzchni  ostoi  poprzez  usunięcie  z  niej  działek 
siedliskowych,  gruntów ornych,  pastwisk  i  łąk  i  wytyczeniem granicy  w  zasadzie 
wokół jednej działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane są wszystkie przedmioty 
ochrony obszaru Panieńskie Skały.

Kolejnym punktem programu była  prezentacja dotycząca stanu zachowania 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Panieńskie Skały, celów ochrony, działań 
ochronnych oraz zasad planowanego monitoringu.

Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu
W  prezentacji  „Specjalny  Obszar  Ochrony  Natura  2000  Panieńskie  Skały  

PLH020009  -  stan  zachowania  przedmiotów  ochrony  określenie  celów  ochrony  
i  działań  ochronnych”  przedstawiła  zasady  określania  stanu  zachowania  siedlisk 
przyrodniczych i gatunków. Zaprezentowała, jakie są główne cele ochrony obszaru 
i możliwe działania ochronne.



Część warsztatowa

Zadaniem  uczestników  spotkania  było  zaproponowanie  zadań  ochronnych, 
które ich zdaniem są realnie możliwe do wykonania lub konieczne dla poprawy stanu 
ochrony przedmiotów ochrony. 

Po krótkiej dyskusji na temat możliwości realizacji poszczególnych propozycji, 
nastąpiła  dalsza  część  prezentacji,  w  której  prelegentka  przedstawiła  zasady 
monitoringu w ostoi. W dalszej części spotkania podjęto dodatkowo analizę innych 
problemów i pytań.

Ewa Ciechanowicz RDOŚ Jelenia Góra
Zapytała, kiedy będzie wysłana propozycja zmiany granic obszaru Panieńskie 

Skały do Komisji Europejskiej.

Jan Balcerzak GDOŚ
Nakreślił  w odpowiedzi  przebieg procesu wpływania do GDOŚ wniosków o 

zmianę granic  obszarów Natura 2000,  ich opiniowania przez GDOŚ, a następnie 
gromadzenia i ostatecznie wysłania ich jedną transzą do Komisji Europejskiej.

Na  koniec  spotkania  Andrzej  Ruszlewicz  RDOŚ  we  Wrocławiu  rozdał 
uczestnikom ankietę oceniającą zawartość merytoryczną prezentacji, materiały oraz 
stronę  organizacyjną  dotychczasowych  spotkań,  a  następnie  zaprosił  jego 
uczestników na obiad. 



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

Fotografia. Widok na siedlisko 8220 ściany skalne i wychodnie krzemianowe w obszarze PLH020009  
Panieńskie Skały.


