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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 

 

 

2011-12-07, Wińsko, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 

2000 PLH020003 Dolina Łachy, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 7 grudnia 2011 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wińsku odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) dla 

obszaru Natura 2000 PLH020003 „Dolina Łachy”. Celem spotkania było omówienie zasad 

pracy nad projektem planu zadań ochronnych, prezentacja projektu POIŚ, przekazanie 

ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce, przedstawienie wartości przyrodniczych 

obszaru, w tym zweryfikowanej w trakcie prac (na podstawie wizji terenowych i istniejących 

danych o obszarze) listy przedmiotów ochrony w obszarze, omówienie obecnych granicy 

obszaru i projektu korekty jej przebiegu, prezentacja wniosków z analizy zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wrocławia i innych dokumentów planistycznych. Omówiono także 

cele działań ochronnych oraz możliwe formy aktywności  w obszarze.  

Spotkanie miało również na celu utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, którego 

zadaniem będzie współpraca z wykonawcą Planu w trakcie jego przygotowywania w zakresie 

wypracowania wspólnych zapisów Planu dotyczących zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w obszarze (gatunki roślin i zwierząt, siedliska przyrodnicze chronione 

w obszarze) z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron 

Zainteresowanych. 

 

Pan Ryszard Mirytiuk -  Wójt Gminy Wińsko (gospodarz miejsca spotkania) oraz Pan 

Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu przywitali przybyłych na spotkanie. 

 

Uczestnicy spotkania przedstawili się i poinformowali kogo reprezentują.  

 

Pan Andrzej Ruszlewicz omówił cel i założenia spotkania oraz przedstawił prezentacje na 
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temat zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 (w tym podstaw prawnych oraz zasad 

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.   

 

 

 

Po krótkiej przerwie Pani Marta Łysiak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020003 „Dolina Łachy”, przedstawiła w formie prezentacji następujące kwestie 

dotyczące obszaru: 

 

 informacje ogólne na temat obszaru Natura 2000 „Dolina Łachy”, 

 omówienie granic obszaru, 

 wnioski z analizy zagospodarowania przestrzennego gminy i innych dokumentów 

planistycznych. 

 

Następnie Pan Krzysztof Konieczny z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody 
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proNatura, przedstawił i omówił przedmioty ochrony obszaru – charakterystyka, znaczenie, 

zagrożenia, działania ochronne. 

 

 

 

 

  W odniesieniu do granic obszaru „Dolina Łachy” propozycja zmiany granic; 

 dotyczy „dociągnięcia” granicy obszaru do granic działek ewidencyjnych,  

 w miejscach w których nie wpłynie to na przedmioty ochrony zaproponowano 

wyłączenia z granic obszaru zabudowań oraz pola orne, 

 powiększenie granic obszaru o kościół w Głębowicach będący miejscem bytowania 

mopka Barbastella barbastellus (kod gatunku 1308) oraz nocka dużego Myotis 

myotis (kod gatunku 1324), włączenia w granice obszaru niżowych i górskich łąk 

świeżych użytkowanych ekstensywnie (kod siedliska 6510) w obrębie Barkowo, gm. 

Żmigród oraz niewielkiego płatu łęgu wierzbowo, topolowo, olszowo, jesionowego  

(kod siedliska 91E0*) w obrębie Głębowice, gm. Wińsko.  

 

W trakcie omawiania granic obszaru, uczestnicy otrzymali mapy obszaru z aktualnym 

przebiegiem granic obszaru oraz propozycją zmiany granic i każdy z uczestników mógł 

nanieść na mapę swoją propozycję zmiany granic obszaru. Ustalono również, że w przypadku 
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uwag do przebiegu granic będzie można kontaktować się indywidualnie z koordynatorem 

planu zadań ochronnych.  

 

 

 

 

 

W odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 przedstawiono wnioski 

wynikające z analizy dotychczasowych danych oraz przeprowadzonych w toku prac nad PZO 

prac terenowych. Zweryfikowane zostały przedmioty ochrony obszaru i najważniejsze 

wnioski wynikające z tej analizy to: 

1. nie będą traktowane jako przedmioty ochrony 2 siedliska przyrodnicze: 3260 Nizinne 

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis (nie 

potwierdzono jego występowania w obszarze, z uwagi na jego charakterystykę oraz 

stan potencjalnego miejsca jego występowania oraz 6120 Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe Koelerion glaucae (nie potwierdzono ich występowania                       

w obszarze), 

2. stwierdzono występowanie nowego przedmiotu ochrony- siedliska 91F0 Łęgowe lasy 

dębowo –wiązowo – jesionowe Ficario - Ulmetum, 
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3. W odniesieniu do gatunków zwierząt nie będzie traktowany jako przedmiot ochrony 

jeden z gatunków ryb 1324 różanka Rhodeus sericeus amarus. 

 

Poinformowano, iż na bazie przeprowadzonych prac terenowych wykonana zostanie 

także propozycja zmian w istniejącym Standardowym Formularzu Danych Obszaru. 

 

 Natomiast jak wykazały wnioski z analizy zagospodarowania przestrzennego gminy  

i innych dokumentów planistycznych: 

 w przypadku ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy wińsko należałoby zrezygnować z przeznaczenia gruntów                

w obrębie rezerwatu PTPP pro Natura „Polder” jako tereny do zalesienia na 

pozostające w dotychczasowym użytkowaniu jako łąki kośne (siedlisko niżowe i 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie),  

 w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów 

zrezygnować z przeznaczenia działki nr 319/130 obręb Nieszkowice jako gruntu do 

dolesienia (możliwy wpływ na stosunki wodne oraz możliwe zaburzenie lokalnego 

korytarza migracyjnego), 

 W odniesieniu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wołów – rezygnacja                    

z wykonania cięć zupełnych – rębni I w wydzieleniach 60a i 62j z uwagi na 

występujące w tych miejscach siedliska 91E0 łęgi wierzbowo, topolowo, olszowo, 

jesionowego  i 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

 

Pan Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie 

Zespołu Współpracy Lokalnej dla tworzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 PLH020003 „Dolina Łachy”. Uczestnicy zostali także zaproszeni na kolejne spotkanie, 

na którym zostanie zaprezentowany projekt przygotowanego planu zadań ochronnych.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 


