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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 
2013-03-13, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Grądy Odrzańskie PLB020002 i OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 

 

Dnia 13 marca 2013 r. we Wrocławiu, odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002 i OZW 

Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział 

w Brzegu. 

 

Celem spotkania było omówienie problemu realizowanych na terenie obu obszarów 

Natura 2000 oraz w sąsiedztwie ich granic kompensat środowiskowych z tytułu zniszczenia 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków przedmiotów ochrony obu obszarów Natura 2000. 

W trakcie spotkania dyskutowano m.in. nad problemem zalesionych łąk trzęślicowych 

na terenach w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we 

Wrocławiu, które były od dwóch lat odtwarzane w ramach kompensaty środowiskowej za 

zniszczenie fragmentu tego typu siedliska przyrodniczego w trakcie budowy wschodniej 

obwodnicy Wrocławia.  

Wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000 został 

poproszony o wskazanie aktualnej lokalizacji i stanu zachowania przedmiotów ochrony OZW 

Grądy w Dolinie Odry. W odpowiedzi Pan Dariusz Rosiński – koordynator projektu wyjaśnił, 

że eksperci zatrudnieni przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

nie byli w stanie podjąć badań terenowych na terenach w zarządzie MPWiK, ponieważ 

w odpowiedzi na pismo z wnioskiem o zgodę na wejście na te tereny, Biuro spotkało się 

z odpowiedzią odmowną. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Robert Madejowski (MPWiK S.A.) wyjaśnił, że 

musiało dojść do nieporozumienia i w obecnej chwili nikt nie będzie uniemożliwiał wejścia 

Wykonawcy na tereny wodonośne.  
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Poprosił o ponowne skierowanie wniosku o zgodę na wejście na te tereny do zarządu 

spółki.  

Jedną z istotnych kwestii poruszonych przez przedstawicieli Dolnośląskiej Służby 

Dróg i Kolei we Wrocławiu był problem potencjalnych lokalizacji siedliska przyrodniczego 

starorzecza i zbiorniki eutroficzne kod: 3150, które mogłoby zostać odtworzone w ramach 

kompensat środowiskowych za zniszczenie jego fragmentu w czasie budowy obwodnicy 

Wrocławia. Pani Joanna Jurczyk (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) zapytała 

czy w ramach prac terenowych nad planem zadań znaleziono może tego typu miejsca. Pan 

Dariusz Rosiński – koordynator projektu wyjaśnił, że w ramach sporządzania dokumentacji 

do planu zadań ochronnych ekspert botanik nie inwentaryzuje miejsc, w których siedlisko 

przyrodnicze o kodzie 3150 zanikło i aktualnie mogłoby zostać odtworzone. Weryfikacji 

w ramach PZO podlegają jedynie istniejące płaty tego typu siedliska, które znajdują się 

w różnym stanie zachowania. 

Pan Kamil Martyniak (RDOŚ, Wrocław) zauważył, że Wykonawca mógłby rozważyć 

wskazanie miejsc w okolicy Wrocławia, gdzie kompensata mogłaby zostać wykonana przy 

okazji realizowanych prac terenowych nad istniejącymi płatami siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru OZW Grądy W Dolinie Odry. Wykonawca zgodził 

się, że jeśli tylko będzie to możliwe, to w trakcie badań terenowych zostaną zbadane 

miejsca, w których można by potencjalnie zrealizować kompensatę środowiskową. 

Informacje o tym zostaną przekazane przedstawicielom Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 

Wrocławiu. 

 

W spotkaniu udział wzięło 9 osób. Byli to reprezentanci następujących podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 

 

Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL w Brzegu. 


