
 

 

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 

 2013-08-08, Szczawno Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Masyw Chełmca PLH020057, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

W dniu 8 sierpnia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdroju odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 

Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Masyw 

Chełmca PLH020057 firmę URS Polska Sp. z o.o.   

Celem spotkania było przypomnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru, 

zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych z utrzymaniem lub poprawą stanu 

ochrony oraz koniecznych działaniach ochronnych. Założono także omówienie granicy 

obszaru i propozycji jej zmiany.  

 

Przedstawiono również procedurę zapoznawania się z projektem planu zadań ochronnych za 

pomocą platformy informacyjno-komunikacyjnej. Przedstawiciel wykonawcy planu, botanik 

Pani Małgorzata Rudy przypomniała charakterystykę obszaru i przedmiotów ochrony – 

siedlisk i nietoperzy. 

Po powitaniu przez gospodarza spotkania głos zabrał Planista Regionalny Pan Andrzej 

Ruszlewicz i przedstawił harmonogram spotkania. Przedstawiciel wykonawcy planu rozdał 

obecnym na sali mapy z zaznaczonymi przedmiotami ochrony i działaniami ochronnymi. 



 

 

Przedstawiciel Nadleśnictwa Wałbrzych, Pan Marek Nogawka zawnioskował o bardziej 

konkretny zapis dotyczący prac w drzewostanach liściastych, tak aby ograniczał jedynie te 

działania, które mogą zagrażać przedmiotom ochrony. Dyskusja dotyczyła również 

wariantów obwodnicy Szczawna Zdroju, jednak ze względu na nieobecność większości 

podmiotów, których ta inwestycja dotyczy, postanowiono przenieść dyskusję o niej na 

osobne spotkanie, tylko niej poświęcone. Pani Agnieszka Pasieka, przedstawiciel Urzędu 

Gminy Stare Bogaczowice spytała czy w propozycji zmiany granic można z obszaru 

wyłączyć zabudowania znajdujące się obecnie na samym jego skraju. Przedstawiciel 

wykonawcy odpowiedział, że tak, o ile nie spowoduje to wyłączenie któregoś ze stanowisk 

przedmiotów ochrony. 

Uczestnikom spotkania zostały przekazane materiały w postaci elektronicznej – prezentacja 

oraz komplet map z zaznaczonymi przedmiotami ochrony, zagrożeniami oraz działaniami 

ochronnymi oraz propozycją zmiany granicy.  

 

Druga część spotkania odbyła się w terenie. Spacer po Masywie Chełmca rozpoczęto pod 

leśniczówką leśnictwa Biały Kamień. Następnie uczestnicy spotkania przeszli wzdłuż trasy 

jednego z proponowanych wariantów obwodnicy Szczawna-Zdroju, starą trasą kolejową, 

niebieskim szlakiem i główną drogą leśną wrócili pod leśniczówkę. Podczas wycieczki 

członkowie ZLW mogli zobaczyć takie przedmioty ochrony jak ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (8220) w wąwozie trasy kolejowej, 

gdzie rośnie zanokcica zielona Asplenium viride, podgórskie łęgi jesionowe zaliczane do 

zbiorowiska Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (91E0), gdzie można było 

zaobserować jedno z zagrożeń – obecność obcego gatunku inwazyjnego – rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica. Ponadto trasa spaceru przechodziła przez kwaśną 

buczynę (9110).  Przedstawiciel wykonawcy planu zwrócił też uwagę na zabezpieczony wlot 

do sztolni Gustaw stanowiącej zimowisko nietoperzy. Przedstawiciel Nadleśnictwa 

Wałbrzych Pan Marek Nogawka omówił widoczne w  terenie prace nad zbiornikami małej 



 

 

retencji i problemy, jakie Nadleśnictwo napotyka w  postaci nieudokumentowanej 

infrastruktury podziemnej. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 


