Projekt POIS.05.03.00-00-186/09
186/09 pn. „Opracowanie planów zadań
zada ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Protokół
2012-10-15, Bierutów,, opracowanie projektu Planu Zadań
Zada Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bierutów PLH020065,
PLH020065 I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

W dniu 15 października
ździernika 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Bierutowie odbyło się
spotkanie zorganizowane przez Regionalną
Regionaln Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu
i Wykonawcę projektu Planu Zada
Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 „Bierutów”
PLH020065 firmę URS Polska Sp. z o.o.
Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem
projektem planu zadań
zad
ochronnych, roli dokumentu
entu i trybu jego sporządzania
sporz
oraz przedstawienie stanu wiedzy
o przedmiotach ochrony obszaru,
bszaru, zidentyfikowanych zagrożeniach
zagro eniach i problemach związanych
zwi
z utrzymaniem lub poprawą
ą stanu ochrony.
ochrony Założono także omówienie
ówienie granicy obszaru i ew.
propozycji jej zmiany oraz przedstawienie wniosków z analizy istniejących
istniej
istnieją
dokumentów
planistycznych w Obszarze i jego bezpośrednim
bezpo
otoczeniu. Przewidziano również
równie dyskusję
nad możliwościami rozwiązania
ązania rozpoznanych problemów.
Pan Andrzej Ruszlewicz
uszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania
oraz przedstawił jego założenia.
założ
Każdy
dy z uczestników spotkania poproszony został
o przekazanie
anie informacji nt. strony którą
któr reprezentuje, w celu ułatwienia późniejszej
pó
komunikacji między
dzy uczestnikami. Podkreślił, że podczas spotkania wszelkie uwagi najlepiej
zgłaszać na bieżąco. Następnie
ępnie
pnie Planista regionalny zaprezentował projekt POIS
POIS, w ramach
którego realizowane są
ą plany zada
zadań ochronnych w woj. dolnośląskim
ś ąskim oraz przybliżył
przybli
tematykę związaną z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000. Przekazano tak
także
uczestnikom spotkania informację
informacj nt. trybu i podstaw prawnych sporządzania
ądzania planów zadań
zada
ochronnych.
chronnych. Planista zwrócił także
tak uwagę na rolę Zespołów Lokalnej Współpracy w całym
procesie

sporządzania
dzania

PZO

(bieżące
(bie ce

dyskusje

i

wspólne

wypracowanie

kształtu

opracowywanego przez Wykonawcę
Wykonawc planu). Podkreślono fakt, iżż w procesie tworzenia
planów zadań ochronnych
chronnych nie przewidziano uzgodnienia projektów przez samorządy,
samorz
zatem
spotkanie ZLW

są najlepszą okazją do wyrażenia
enia potrzeb i uwag

zwi
związanych

z zarządzeniem
dzeniem obszarem Natura 2000.
Poruszono równieżż aspekt gospodarowania na siedl
siedliskach
iskach półnaturalnych – w tym
wypadku łąk.
k. Działania na takich powierzchniach b
będą podzielone na obligatoryjne
obligatoryjne, które
wynikają z zasady wzajemnej zgodno
zgodności i fakultatywne, za realizację
ę których rolnik dostanie
rekompensatę w postaci dopłat Programu Rolno
Rolnośrodowiskowego.

Pan Jerzy Stańczyk z Powiatowego Zespołu Doradców z OIeśnicy
OIeśnicy spytał o spójno
spójność
zapisów planu zadań ochronnych
onnych i wymogów programu rolnośrodowiskowego.
rolno rodowiskowego. Pan Andrzej
Ruszlewicz wyjaśnił, że zapisy z planów będą
b
przepisane do planów rolnośrodowiskowych
rolnoś
i będą wynikać ze wskazań
ń fachowców badaj
badających dany teren i znających
ących wymogi siedliska
i zwierząt będących
cych przedmiotami ochrony. Mechanizm ten będzie
dzie miał zastosowanie do
miejsc, gdzie je stwierdzono. Wynikiem prac nad planem będą
ą teżż mapy z dokładnym
d
zaznaczeniem stanowisk przedmiotów ochrony – co do płatu występowania
ępowania lub działki
ewidencyjnej.
Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się
si na uczestnictwo w Zespole Lokalnej
Współpracy.

Po krótkiej przerwie głos zabrała przedstawicielka wykonawcy planu – Pani
Małgorzata Rudy.. Omówiła położenie,
poło
granice oraz siedliska i zwierzęta,
zwierzę
z wyjątkiem
bezkręgowców, będące
ące przedmiotami ochrony planu. Du
Dużo
o miejsca po
poświęciła łęgom
wierzbowym, które w chwili tworzenia obszaru nie były przedmiotem ochrony, ale zostały
wykazane w trakcie prac nad planem, a ich wielkość
wielko oraz dobry stan zachowania pozw
pozwalają
na propozycję dołączenia do przedmiotów ochrony. Kolejnym omawianym obszernie
siedliskiem były łąki śświeże,
że, których stan w obszarze jest bardzo ró
różny.
żny. Najlepiej utrzymane
utrzy
są tam, gdzie wypasa się
ę krowy b
bądź kosi się w celu zebrania siana. Natomiast łąki
ł
należące

teraz do gminy, nieużytkowane
ytkowane od lat, ssą w złym stanie. Zaczęły rosnąć
ąć tam drzewa i krzewy
oraz dominują gatunki inwazyjne takie jak nawło
nawłoć. Pokazano zebranym również
równie mapę
z rozmieszczeniem przedmiotów ochrony. Pan Grzegorz Jaworski – rolnik i właściciel
jednego ze stawów zwrócił uwagę
uwag na szkody wyrządzane
dzane przez bobry. Przedstawicielka
Pr
Regionalnej
egionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pani Marta Łysiak powiedziała, że RDOŚ
wypłaca odszkodowania za straty poniesione na skutek działalności
działalności tych zwierz
zwierząt.
Kolejnym

prelegentem

był

dr

Adam

Malkiewicz,,

pracownik

Uniwersytetu

Wrocławskiego, który opracował część
cz
planu dotyczącą motyli. Podkreślił,
Podkreś że obszar ma
kluczowe znaczenie dla bardzo nielicznego gatunku, jakim jest czerwończyk
czerwończyk fioletek. Omówił
jego wygląd, biologię
ę oraz biotop, w jakim występuje.
wyst
Są to wilgotne lub zalewowe łłąki
z rosnącym
cym na nich rdestem w
wężownikiem – rośliną żywicielską gąsienic
ąsienic czerwo
czerwończyka
fioletka. Użytkowanie
ytkowanie takich łą
łąk – a głównie wysokość i termin koszenia, oraz zakaz
stosowania środków
rodków ochrony roślin
ro
i nawozów powinno być podporzą
podporządkowane ochronie
motyla. Kolejnym
ejnym omawianym gatunkiem był czerwończyk
czerwo czyk nieparek wystę
występujący głównie na
szczawiu lancetowatym. Pokazano mapę
map rozmieszczenia owadów. Dr Malkiewicz zachęcał
zach
do

przyjrzenia

się
ę

motylom

w

terenie,

podczas

wiosennych

spacerów.

Po drugiej przerwie Pani
ani Małgorzata Rudy pokazała obowiązującą
ązującą granicę obszaru
na podkładzie ortofotomapy oraz omówiła propozycję korekty granic zgłoszon
zgłoszoną podczas prac

nad planem przez ekspertów przyrodników oraz pracowników Urzędu
Urzędu Miejskiego. Zmiany
dotyczyły powiększenia
kszenia obszaru o łłąki i fragment łęgu znajdujące się
ę przy jego południowej
oraz południowo wschodniej granicy. Natomiast wyłączeniu
czeniu z obszaru miała
miałaby podlegać
działka, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków.
cieków. Nie ma na niej przedmiotów ochrony.
Pan Michał Hadryś – pracownik Urzędu
Urz
Miasta zgłosił równieżż propozycję
propozycj wyłączenia
z obszaru terenu przy jego północnej granicy, pomiędzy
pomi
wsią
ą Kijowice, a Bierutowem.
Również Pani Sołtys Kijowic i radny Pan Marian Kapuśniak zgłosili propozycję
propozycj
wyłączenia
czenia z obszaru zabudowy wsi Kijowice. Wspólnie z wykonawcami planu oraz
pracownikami Urzędu
du Miejskiego wyrysowano na papierowej mapie propozycję
propozycj zmiany
granic obszaru,
szaru, tak aby nie wyłączyć
wyłą
z niego terenów mających
cych znaczenie dla przedmiotów
ochrony. Planista regionalny podkreślił,
podkre
że jest to jedynie propozycja, która po
dokładniejszym przeanalizowaniu zostanie przedstawiona Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Omówiono
mówiono również
równie
zagospodarowania

studium gminy oraz obowiązujące
ą ące miejscowe plany

przestrzennego

w

kontek cie
kontekście

ochrony

obszaru.

W

żadnym

z dokumentów nie są przewidziane na terenie obszaru działania zagrażają
żające przedmiotom
ochrony. W studium gminy jest przewidziany zbiornik na rzece Widawie, powyżej
powy
obszaru.
Jednak po wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mo
może on mieć
jedynie formę zbiornika suchego, tak aby nie wpłyn
wpłynąłł na stosunki wodne w obszarze.

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami,
zało
a cele wynikające
ące z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.

