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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 

 

 

 

2012-11-05, Głębowice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 

2000 PLH020003 Dolina Łachy, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

W dnia 5 listopada 2012 r. o godz. 14 
00

 w Świetlicy Wiejskiej w Głębowicach odbyło 

się II spotkanie dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 

projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020003 Dolina Łachy. Spotkanie 

zorganizowane zostało przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

(RDOŚ).  

Celem spotkania było: 

 podsumowanie wyników poprzedniego spotkania i wspólnych prac Zespołu Lokalnej 

Współpracy; 

 przedstawienie stanu zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru; 

 analiza zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze; 

 uzgodnienie celów ochrony i działań ochronnych; 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym programem spotkania dyskusyjnego/warsztatu 

zespołu Lokalnej Współpracy, który został przesłany uczestnikom w zaproszeniach. 

  W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji: 

 Urzędu Gminy w Wińsku – Pan Ryszard Mirytiuk – Wójt Gminy Wińsko oraz                   

Pani Bogusława Folkman; 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (RDLP Wrocław)                   

– Pan Wojciech Mazur; 

 Nadleśnictwa Wołów – Pani Joanna Bulak i Pan Sylwester Bulak; 

 Leśnictwa Głębowice – Pan Krzysztof Janikowski; 
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 Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMIUW) – Pan Marek 

Wilk; 

 Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „proNatura” (PTPP proNatura)                          

– Pan Krzysztof Konieczny; 

 Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział w Wołowie (DODR)                                 

– Pan Jerzy Truś; 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (ARMIR) – Pan Marcin Dynia; 

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ Wrocław)                    

– Pan Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny), Pani Marta Łysiak (koordynator 

planu), Pan Piotr Seget. 

 

 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.  

 

Pani Marta Łysiak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 

koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020003 Dolina Łachy, 

podsumowała wyniki poprzedniego spotkania oraz przedstawiła w formie prezentacji 

następujące kwestie dotyczące obszaru: 

 zaktualizowany wykaz przedmiotów ochrony obszaru; 

 omówienie granic obszaru; 

 przedstawienie wyników przeprowadzonych badań terenowych nad przedmiotami 

ochrony obszaru oraz stanu zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony; 

 przedstawienie zagrożeń nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt; 

 przedstawienie celów działań ochronnych, ustalenie działań ochronnych i monitoringu 

stanu zachowania i działań ochronnych; 

 

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.  

 

Przedstawiciele Nadleśnictwa Wołów i Leśnictwa Głębowice zwrócili uwagę na 

przebieg granic obszaru na terenie Nadleśnictwa Wołów i wskazali na konieczność 

doprecyzowania granicy do granicy wydzieleń leśnych.  

 

Ponadto w trakcie dyskusji nad przebiegiem granicy Pan Krzysztof Konieczny 

(PTPP proNatura) zaproponował włączenie w granice obszaru działki nr 431/82 obręb 

Głębowice stanowiącej siedlisko przyrodnicze 91F0 łęgowe lasy dębowo, wiązowo, 

jesionowe. Przeanalizowano położenie przedmiotowej działki i nie zgłoszono uwag do 

propozycji.      

 

Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny) wyjaśnił członkom 

Zespołu Lokalnej Współpracy zagadnienie związane z działaniami obligatoryjnymi                           

i fakultatywnymi dla użytków zielonych i skierował pytanie do Pana Marcina Dyni 

(ARMIR) czy można w projekcie planu zadań ochronnych szczegółowo zapisywać działania 

fakultatywne dla użytków zielonych, nie wpisując dokładnie działań wynikających                         

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan Marcin Dynia (ARMIR) stwierdził, iż nie 

jest możliwa jednoznaczna odpowiedź na pytanie, ponieważ brak jest wytycznych do okresu 

finansowania z PROW na lata 2014 – 2020.    

 

Po zakończeniu prezentacji Pan Wojciech Mazur (RDLP Wrocław) wskazał,                    

iż zaproponowane w projekcie planu zadań ochronnych działanie polegające na zachowaniu 

stanowisk kozioroga dębosza i pachnicy dębowej, mogą powodować konflikty w przypadku 

drzew (szczególnie zlokalizowanych wzdłuż dróg), które grozić mogą powaleniem. Wspólnie 

z  przedstawicielami Urzędu Gminy Wińsko – organu wydającego zezwolenia na wycinkę 

drzew, postanowiono, iż koordynator planu po konsultacji ze specjalistami entomologami 

uszczegółowi w projekcie planu zadań ochronnych zapisy dotyczące sposobu postępowania w 

przypadku stwierdzenia tego typu sytuacji.  
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Następnie Pan Piotr Seget (RDOŚ Wrocław), analogicznie do wcześniejszej 

prezentacji,  przedstawił  zagadnienia związane z siedliskami leśnymi. 

 

Z uwagi na warunki pogodowe i późną godzinę zakończenia spotkania, za zgodą uczestników 

zrezygnowano z wizji terenowej w obszarze.  

 

Pan Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i udział                 

w Zespole Lokalnej Współpracy i poinformował uczestników, iż na temat zasad użytkowania 

PIK – Platformy Informacyjno – Komunikacyjnej.  

 

Podsumowując spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające                      

z realizacji tego etapu projektu zostały osiągnięte. 

 

 


