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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 

2014-01-16, Ciepłowody, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

Dnia 16 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Ciepłowodach odbyło się 

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy (zw. dalej obszarem).  

Celem spotkania była praca nad przygotowaniem projektu Planu (w szczególności 

Zarządzenia), który będzie zawierał wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze z uwzględnieniem 

uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych.  

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, który był dołączony do 

zaproszenia na spotkanie oraz został przedstawiony na początku spotkania jego uczestnikom.  

Pan Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny przywitał Przybyłych na spotkanie 

przedstawicieli organów i instytucji oraz organizacji pozarządowych, omówił cel i założenia 

spotkania oraz przedstawił krótko ogólne informacje dotyczące zasad funkcjonowania sieci 

Natura 2000 (w tym podstawy prawne oraz zasady 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.  

Następnie Pan Rafał Klodek - koordynator projektu Planu z ramienia Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu – po przypomnieniu wszystkich przedmiotów ochrony 

obszaru, omówił wyniki analizy dokumentów planistycznych w granicach Obszaru. Nie 

wykazano konieczności wskazania zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania gminy Ciepłowody, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
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stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar. Pani Kamila Pankiewicz-Krawiec – Kierownik Referatu Budownictwa i 

Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody potwierdziła, że przeanalizowano 

wszystkie plany mogące mieć wpływ na przedmiotowy obszar.  

 

W dalszej kolejności na bazie przygotowanych materiałów Pan Rafał Klodek zaprezentował 

zidentyfikowane istniejące i potencjalne zagrożenia oraz proponowane cele działań 

ochronnych i działania ochronne dla poszczególnych przedmiotów ochrony zlokalizowanych 

w granicach obszaru. Zapisy zaproponowane w treści projektu zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 dotyczące siedlisk 

przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony zostały 

szczegółowo omówione. W trakcie analizy zapisów projektu zarządzenia w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych poruszono następujące zagadnienia: 

 problematyki lokalizacji i funkcjonowania ujęcia wody dla wsi Muszkowice w obrębie 

obszaru. Wskazano zidentyfikowane przez specjalistę siedliskoznawcę Panią Martę 

Poprawską z firmy Lemitor zagrożenie związane z poborem wody, tj. pogarszanie 

stanu zachowania płatu rzadkiego siedliska przyrodniczego 7220 źródliska wapienne 
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ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati oraz proponowane działanie ochronne w 

postaci docelowej likwidacji ujęcia. Pan Grzegorz Wichrowicz - Kierownik Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach przedstawił charakterystykę ujęcia oraz 

dokumenty prawne, na podstawie których ono funkcjonuje (pozwolenie 

wodnoprawne) – wskazując na brak możliwości zamknięcia ujęcia i zastąpienia go 

pozyskiwaniem wody z innego ujęcia. Poinformował również, iż ujęcie nie 

wykorzystuje dostępnej możliwości wyższego poboru wody (i nie przewiduje się jego 

zwiększenia w przyszłości). Pan Paweł Kopeć – sołtys wsi Muszkowice wskazał, że 

liczba mieszkańców wsi ma tendencję malejącą i nie czynne są zakłady, które 

pobierały w przeszłości duże ilości wody. W toku dyskusji zaakceptowano 

zaproponowaną zmianę zapisów w projekcie zarządzenia w taki sposób, aby określić 

możliwy – bezpieczny dla siedlisk poziom poboru wody, nie wskazując na konieczność 

likwidacji ujęcia; 

 prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w granicach obszaru poza terenem 

objętym ochroną jako rezerwat przyrody. Przedstawiono zagrożenia zidentyfikowane 

jako zmniejszenie lub utrata cech siedlisk 9170, 9190 i 91E0, m.in. poprzez 

pozyskiwanie w zbyt dużej ilości obumarłych drzew i martwego drewna leżącego, 

występowanie w drzewostanie wprowadzanych sztucznie gatunków obcych 

ekologicznie, wkraczanie gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora. Uwagi w stosunku zaproponowanych w 

projekcie zarządzenia działań ochronnych w powyższej tematyce wniósł Pan 

Krzysztof Flis – pracownik Nadleśnictwa Henryków oraz Pan Maciej Majkowski – 

Leśniczy Leśnictwa Muszkowice. Dotyczyły one odstąpienia od wskazywania rodzaju 

rębni oraz doprecyzowania ilości drzew pozostawianych do całkowitego rozpadu, a 

także umożliwienia pozostawiania okazów modrzewia (w szczególności tych 

wyróżniających się rozmiarami i wiekiem); 

 ochrony siedlisk nietoperzy i pachnicy dębowej. Dyskusja dotyczyła 

zaproponowanego przez specjalistów chiropterologów działania ochronnego 

polegającego na wstrzymaniu w okresie rozrodu (czerwiec i lipiec) wycinki dębu i 

buka - gatunków drzew preferowanych przez nietoperze na kryjówki letnie. 
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Kompromisowo ustalono odstąpienie od zalecenia całkowitego wstrzymania wycinki 

na rzecz ograniczenia pozyskiwania drewna (zapisy mają zostać doprecyzowane w 

toku dalszych konsultacji RDOŚ z Nadleśnictwem). W stosunku do potencjalnego 

zagrożenia zwiększenia śmiertelności zwierząt po przeprowadzeniu remontu drogi 

powiatowej przebiegającej wzdłuż północnej granicy obszaru – Pan Maciej 

Haczkowski – przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich 

poinformował, że nie jest planowana w najbliższych latach przebudowa tej drogi. 

 

Na zakończenie Pan Andrzej Ruszlewicz podsumował dyskusję oraz podziękował uczestnikom 

za udział w tej części spotkania i jednocześnie wyraził nadzieję, że współpraca przy tworzeniu 

projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i z wzajemnym zrozumieniem.  

 

W drugiej części spotkania uczestnicy udali się samochodami na wyznaczone miejsce 

spotkania w granicach obszaru – parking przy drodze powiatowej koło wsi Piotrowice 

Polskie. Podczas wizji terenowej wskazano miejsca występowania siedliska 7220 Źródliska 

wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. Omówiono także zagrożenia i działania 

ochronne oraz perspektywy ochrony siedlisk leśnych w kontekście prowadzonej gospodarki 
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leśnej  przez Nadleśnictwo Henryków. Podczas przejścia terenowego szlakiem turystycznym 

w obrębie rezerwatu stwierdzono zagrożenie niszczenia runa leśnego siedliska grądu przez 

turystów obchodzących po bokach wyznaczoną ścieżkę w miejscu występowania źródlisk i 

młak. Ustalono, iż wskazane zostanie nowe działanie polegające na poprawie stanu 

nawierzchni ścieżki lub wykonaniu drewnianych pomostów oraz ewentualnym podcięciu 

zakrzaczeń wzdłuż ścieżki. Dokonano również oglądu wydzielania leśnego porośniętego przez 

starodrzew modrzewiowy. 

 

Spotkanie wraz z częścią terenową przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z 

realizacji tego etapu projektu zostały osiągnięte. 


