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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań 

ochronnych sporządzany jest na 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty  

(art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 zatwierdzono decyzją 

Komisji Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008 r., którą 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia  

6 marca 2009 r.), a wyznaczono w celu ochrony przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku  

I i II Dyrektywy Siedliskowej tj.  

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallescentis), 

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie), 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium), 

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea), 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
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 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani), 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 

 *4094 Goryczuszka czeska Gentianella bochemica – gatunek dodany do listy przedmiotów 

ochrony przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 10 września 2012 r. 

Podczas prac terenowych wykonanych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych w roku 

2011, stwierdzono występowanie nie wykazanego w formularzu SDF siedliska przyrodniczego 6410 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Jeden niewielki płat siedliska występuje na północnym zboczu 

wzgórza Grzywacz w kompleksie torfowisk niskich. Jest to zbiorowisko łąki zmiennowilgotnej należące 

do zespołu Selino carvifoliae-Molinietum (związek Molinion). Z uwagi na niewielkie wystąpienie 

siedliska w obszarze nadano mu ocenę ogólną D - nieistotna. Ponadto uznano, iż wykazane z kategorią 

D w SDF Obszaru siedlisko przyrodnicze 6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

należy uznać za przedmiot ochrony Obszaru – z uwagi na reprezentatywność i stan jego zachowania. 

Stwierdzono też, iż siedlisko przyrodnicze 8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis występuje w formie trzech niewielkich płatów na łącznej powierzchni  

0,05 ha. Siedlisko związane z odsłonięciami skał węglanowych, głównie pochodzenia 

antropogenicznego – są to zacienione ściany starych łomów wapienia lub ruiny wapiennika (na terenie 

dawnej osady Raczyn). Z tego względu obszar nie ma znaczenia dla ochrony tego typu siedliska  

i w związku z tym nie powinno ono stanowić przedmiotu ochrony (ocena ogólna siedliska D – 

nieistotna). 

Powyższe dane pozwoliły na opracowanie i przekazanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska wniosku o wprowadzenie zmian do SDF Obszaru. SDF został zaktualizowany przez GDOŚ 

w dniu 14 sierpnia 2013 r. w zakresie dodania siedliska przyrodniczego 6510 niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie i 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, a ponadto dokonano zmian: 

oceny znaczenia obszaru dla siedlisk przyrodniczych 6210 murawy kserotermiczne, 6230 górskie  

i niżowe murawy bliźniczkowe, 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie,  

7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 9110 kwaśne buczyny, 9130 żyzne buczyny, *91E0 łęgi 
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wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach  

i zboczach (w szczególności pokrycie, a także reprezentatywność, stan zachowania i ocena ogólna)  

i gatunków 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 6179 modraszek nausitous 

Maculinea (Phengaris) nausithous (typ i wielkość ich populacji, ocena stanu zachowania, izolacja  

i ocena ogólna), a także zmieniono opis obszaru, wartość przyrodniczą, znaczenie oraz zagrożenia. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na 

konieczność zmiany granic zgodnie z aktualną wiedzą o stanie siedlisk przyrodniczych poprzez 

rozszerzenie obszaru w części południowo-wschodniej o 43,23 ha o dolinę potoku i zbocza góry Krucza. 

W trakcie uzupełniających badań terenowych skartowano płaty siedlisk przyrodniczych 6210 murawy 

kserotermiczne, 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie, 7230 górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obecnych granic obszaru. Po ich 

włączeniu w ramach obszaru sieci Natura 2000 będzie zabezpieczona cała lokalna powierzchnia tj. 

wszystkie wystąpienia siedliska 7230 i 6210 i w istotnie większym stopniu zasoby siedlisk  

6520 i *91E0. W związku z powyższym nieznacznej zmianie ulegnie powierzchnia obszaru z 287,87 ha 

na 331,3 ha. Stosowny wniosek w tej sprawie został opracowany przez RDOŚ we Wrocławiu  

i przekazany do GDOŚ. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w lipcu 2011 roku  

w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy 

Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grodczyn  

i Homole koło Dusznik PLH020039 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem 

wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

ze zm.) oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186  

z późn. zm.). 
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Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy 

wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Obszar obejmuje południowo-wschodnią część Lewińskich Wzgórz, w pobliżu przełęczy Polskie 

Wrota. Teren jest pokryty głównie przez bogate gatunkowo górskie łąki kośne, murawy kserotermiczne 

oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Łącznie siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG pokrywają blisko 60% obszaru. Najistotniejsze z nich to priorytetowe murawy 

kserotermiczne, bardzo rzadkie w Polsce, z licznymi zagrożonymi gatunkami roślin,  

m.in. storczykowatych (gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, podkolan zielonawy Platanthera 

chlorantha, podkolan biały P. bifolia, storczyk męski Orchis mascula, Dactylorhiza fuchsii, kukułka 

Fuchsa Dactylorhiza majalis, listera jajowata Listera ovata, kruszczyk szerokolistny E. helleborine)  

i innymi, rzadkimi bądź zagrożonymi (przytulia drobna Galium pumilum, lilia bulwkowata Lilium 

bulbiferum, zaraza wielka Orobanche elatior, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, turzyca Davalla 

Carex davalliana). Istotne są również górskie łąki z zerwą kulistą Phyteuma orbiculare, pępawą 

różyczkolistną Crepis praemorsa, zimowitem jesiennym Colchicum autumnale oraz wilgotne łąki  

i młaki z turzycą Davalla Carex davalliana, kruszczykiem błotnym Epipactis palustris i kozłkiem 

dwupiennym Valeriana dioica. Na wzgórzu Homole występują niewielkie, lecz dobrze zachowane płaty 

jaworzyn miesiącznicowych Lunario – Aceretum pseudoplatani oraz buczyn ze związku Fagion. 

Ponadto w obszarze występuje priorytetowy gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej –  

*4094 goryczuszka czeska Gentianella bochemica – gatunek kluczowy dla obszaru, uważany za 

endemit Masywu Czeskiego. W Polsce obecnie znane są 4 aktualne stanowiska, z czego 1 w granicach 

obszaru Grodczyn i Homole koło Dusznik. W obszarze gatunek występuje na jednym stanowisku - na 

grzbiecie wzgórza Grzywacz na terenie osady Zielone. Areał populacji wynosi 0,66 ha, siedliskiem są 

murawy kserotermiczne. 

Większość płatów trwałych użytków zielonych znajduje się na działkach, których właścicielami 

są rolnicy indywidualni, natomiast grunty leśne w większości znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa 

Zdroje. 

Główną formą użytkowania terenów w obrębie obszaru była ekstensywna gospodarka kośna  

i pastwiskowa. Zaniechanie tej formy użytkowania łąk powoduje zanikanie najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych związanych z użytkami zielonymi. Tym samym stanowi to główne zagrożenie dla 

siedlisk 6210 murawy kserotermiczne, *6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 6520 górskie łąki 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKruszczyk_szerokolistny&ei=ioXfUvL4L6yOyQOjmIHoDA&usg=AFQjCNFzQk_SxC-zMj-pKhdmLP2m978rFw&bvm=bv.59568121,d.bGQ
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konietlicowe użytkowane ekstensywnie, 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  

i skutkuje pogorszeniem struktury oraz zubożeniem składu gatunkowego siedlisk. Ewolucja 

biocenotyczna w obrębie powyższych siedlisk oraz siedliska 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) eliminuje większość gatunków rzadkich oraz 

powoduje sukcesję w kierunku innych zbiorowisk, głównie ziołoroślowych i leśnych. Z gatunków 

obcych na kilku płatach siedliska 6520 obserwuje się inwazję barszczu sosnowskiego Heracleum 

sosnowskyi. Ponadto pojedyncze płaty siedlisk 6210 murawy kserotermiczne, 6230 górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe, 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie oraz siedlisko gatunku 

6179 modraszek nausitous zostały sztucznie zalesione takimi gatunkami jak: jawor, buk, świerk. 

Jednocześnie zarastanie łąk ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania 

grozi zanikiem siedlisk gatunku 6179 modraszek nausitous. Także niedostosowanie terminów koszenia 

łąk lub intensyfikacja koszenia może spowodować eliminacje rośliny żywicielskiej (krwiściąg lekarski)  

ww. gatunku motyla. Zagrożenie dla siedlisk 9110 kwaśne buczyny i 9130 żyzne buczyny stanowią 

problematyczne gatunki rodzime np. trzcinnik piaskowy oraz gatunki obce np. niecierpek 

drobnokwiatowy, których obecność powoduje zniekształcanie struktury siedliska i wypieranie gatunków 

charakterystycznych. Obce gatunki inwazyjne stanowią również zagrożenie dla siedliska *91E0 łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Ponadto dla siedlisk *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe oraz *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 

zidentyfikowano zagrożenie - drogi, które stanowią centra antropopresji i wnikania gatunków obcych, 

np. niecierpek drobnokwiatowy. Zagrożeniem dla *4094 goryczuszki czeskiej jest nadmierny wypas 

bydła, który powoduje mechaniczne uszkadzanie roślin, zbyt późne koszenie powodujące ścinanie 

pędów kwiatostanowych w trakcie ich rozwoju oraz nadmierne nagromadzenie materii organicznej, 

które uniemożliwia wykiełkowanie roślin.  

Działania ochronne mają na celu zachowanie przedmiotów ochrony w stanie właściwym bądź co 

najmniej niezadowalającym lub poprawę ich stanu poprzez ochronę czynną. Dotyczą one m.in.: 

 przywrócenia lub utrzymania ekstensywnego użytkowania łąkarskiego lub łąkarsko-

pastwiskowego na siedliskach 6520, 6510, *6230, 6210, a co za tym idzie poprawę stanu 

siedliska gatunku motyla 6179 oraz gatunku rośliny – *4094 goryczuszki czeskiej, 

 utrzymania siedlisk torfowiskowych 7140 i 7230 oraz ziołorośli 6430, 
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 poprawy struktury i funkcji siedlisk 9110, 9130 i *91E0 poprzez poprawę struktury gatunkowej 

drzewostanu – eliminację gatunków obcych i odpowiednie kształtowanie struktury siedlisk, 

 ochrony biernej siedliska *9180, 

 ochrony zachowawczej siedliska goryczuszki czeskiej *4094. 

W stosunku do gruntów gospodarstw rolnych (trwałe użytki zielone) położonych w obszarze 

Natura 2000 wyróżniono działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja działań obligatoryjnych jest 

wymogiem podstawowym określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross compliance). Rolnicy 

otrzymujący wsparcie wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej muszą 

realizować te działania. Zostały one określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację działań 

fakultatywnych, które są dobrowolnym odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach 

fakultatywnych określono bardziej precyzyjnie zabiegi, które mają na celu doprowadzenie do 

właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru. Są to m.in.: usunięcie nalotu drzew i krzewów oraz 

koszenie, wypas (lub użytkowanie kośno-pastwiskowe) w płatach siedlisk 6210, *6230, 6520, 6510 oraz 

siedlisk gatunków 6177, 6179 – w terminach i techniką określoną w zarządzeniu.  

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków w zakresie wykonania zaplanowanych działań ochronnych. Ponadto dla wszystkich 

przedmiotów ochrony zaplanowano monitoring oceny ich stanu zachowania według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ, w terminach określonych w zarządzeniu.  

Dla siedlisk 6510 i 6520 zaplanowano, w ramach uzupełniania stanu wiedzy, przeprowadzenie 

szczegółowej inwentaryzacji płatów siedlisk w obszarze głównie pod kątem rozgraniczenia/rozróżnienia 

od siebie w terenie siedlisk 6510 i 6520 oraz opracowanie kryteriów/wskaźników rozróżniania dla 

siedlisk. Stwierdzono również konieczność przeprowadzenia badań nad dynamiką liczebności gatunku 

goryczuszka czeska - monitoring liczebności populacji i stanu płatów siedliska 6210, w których gatunek 

występuje. Ponadto zaplanowano badania nad uzupełnieniem stanu wiedzy o populacji modraszka 

telejusa – potwierdzenie obecności gatunku w obszarze bądź jego wykluczenie - cały obszar (na 

obecnym etapie nie stwierdzono występowania gatunku w obszarze). 

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmiany w istniejącym Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2002 r., 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. Analiza wyżej wymienionego dokumentu planistycznego wykazała,  
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iż na wielu działkach, w obrębie których stwierdzono występowanie takich siedlisk jak: 6210, *6230, 

6430, 6520, 7230 oraz gatunku 6179, dopuszcza się zabudowę i zalesianie. W celu ochrony ww. siedlisk 

konieczne jest, aby w obrębie wskazanych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia działek 

utrzymać dotychczasowe użytkowanie (głównie kośne, kośno – pastwiskowe). 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania  

z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu  

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą plany zadań ochronnych oraz zasady 

współpracy odbyło się 4 marca 2010 r. Na spotkanie zaproszone zostały właściwe samorządy gminne, 

na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą opracowywane plany zadań 

ochronnych. 

W Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim (wydanie 

dolnośląskie z dnia 1 marca 2011 r.) ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów 

planów zadań ochronnych dla  11 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla 

przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia do 

Urzędu Miasta i Gminy w Lewinie Kłodzkim oraz Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, gdzie 

wywieszone było w dniach 4 marca - 22 marca 2011 r.  

Następnie w dniu 30 listopada 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej)  

i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń)  

oraz w Gazecie Wyborczej (w Dodatku Dolnośląskim) ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 r. informujące o możliwości 

zapoznania się z projektami 6 planów zadań ochronnych, w tym z projektem planu dla obszaru Natura 

2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu 

jego upublicznienia do Urzędu Miasta i Gminy w Lewinie Kłodzkim, Urzędu Miasta w Szczytnej  

i Starostwa Powiatu w Kłodzku.  
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W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano dwa spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, 

organizacji pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań 

omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy  

o Obszarze i jego przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, SDF-u, 

zapisy dokumentów planistycznych oraz omówiono rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie 

zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz 

określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. Na koniec warsztatów 

odbyła się wizja terenowa w okolicy miejscowości Zielone Ludowe, gdzie występuje duże 

nagromadzenie typów siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony Obszaru, m.in. 

stanowisko bardzo cennej przyrodniczo goryczuszki czeskiej. 

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody z dnia 29 maja 2012 r. 

Obwieszczeniem z dnia 26 listopada 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się 

z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została 

podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)  

i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 

627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku 

dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 2 grudnia 2013 r. Obwieszczenie było również wywieszone na 

tablicach ogłoszeń: 

1) Urzędu Miasta i Gminy Szczytna od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r., 

2) Urzędu Gminy Lewin Kłodzki od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r., 

3) Starostwa Powiatowego w Kłodzku od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (pismo znak WPN.6320.169.2013.RS z dnia 28 listopada 2013 r.), która przekazała swoje 
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uwagi pismem znak DON-WP.082.1.143.2013.jb z dnia 20 grudnia 2013 r. Wszystkie techniczne uwagi 

GDOŚ zostały uwzględnione. Uzupełniono również zapisy dotyczące zagrożeń dla siedlisk 

przyrodniczych, działań dla siedlisk 7140 i 7230 oraz monitoringu stanu zachowania dla siedliska 6430. 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej doprecyzowania zapisów celów działań ochronnych 

poprzez wskazanie powierzchni minimalnej dla łąk i ilości martwego drewna. Szczegółowe zapisy 

dotyczące utrzymania i poprawy stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony określone zostały 

w działaniach ochronnych dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Natomiast cele 

działań ochronnych zostały określone w sposób weryfikowalny i mierzalny (poprawa lub utrzymanie 

stanu zachowania danego przedmiotu ochrony) bez wykorzystania wskaźników w postaci np. hektarów. 

Uwagi do zapisów zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych przedłożone 

zostały również przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (pismo znak ZO-7365-15/13 z dnia  

18 grudnia 2013 r.). Uwagi dotyczyły zapisów zagrożeń dla siedlisk 9110, 9130, *9180 i *91E0, celu 

działań ochronnych dla siedliska *9180 oraz działań ochronnych dla siedlisk 6210, 6520, 9110, 9130  

i *91E0.  

Uwzględniono uwagę dotyczącą klasyfikacji zagrożenia I01 inwazyjne gatunki obce dla siedlisk 

9110 i 9130 w zakresie występowania gatunków obcych geograficznie - daglezja lub modrzew. Z uwagi 

na znikome występowanie daglezji, jej występowanie nie zostało zakwalifikowane jako zagrożenie. 

Natomiast z uwagi na nie ustalony do końca status modrzewia, nie został on potraktowany jako gatunek 

obcy, tylko jako gatunek powodujący zmniejszenie określonych cech siedlisk.  

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany kwalifikacji z istniejącego na potencjalne 

zagrożenia J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska z uwagi na zbyt małą ilość 

martwego drewna (dotyczy siedlisk 9110, 9130, *91E0). W trakcie badań terenowych stwierdzono zbyt 

małą ilość martwego drewna i wskaźnik ten oceniony został w stanie niezadowalającym. 

Zmieniono zapis dotyczący celów ochronnych dla siedliska *9180. 

Uwzględniono wniosek dotyczący wykreślenia działania polegającego na usunięciu sztucznych 

nasadzeń oraz spontanicznego nalotu drzew i krzewów w obrębie pojedynczych płatów siedlisk 6210  

i 6520 w oddziale 94 h Leśnictwo Lewin, Nadleśnictwo Zdroje. W piśmie RDLP wskazano, że z uwagi 

na fakt, iż ww. wydzielenie stanowi grunty leśne, nie jest możliwe wyłączenie go z produkcji leśnej. 

Zaproponowano natomiast zapisy dotyczące sposobu gospodarowania w obrębie wydzielenia. 

Dla siedlisk 9110 i 9130 usunięto zapisy dotyczące usuwania daglezji i modrzewia. Dodano 

zapis, iż nie należy popierać modrzewia w odnowieniach w siedliskach. Natomiast w zapisach 
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dotyczących pozostawiania martwego drewna w siedliskach 9110, 9130 i *91E0 dodano zapis,  

iż działania te należy wykonywać z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia  

i mienia ludzkiego oraz w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych. 

Ponadto dla siedliska *91E0, z uwagi na fakt, iż występuje ono w niewielkich fragmentach 

wydzieleń leśnych, usunięto zapis dotyczący cieć rębnych i odnowień na rzecz zapisu: we fragmentach, 

gdzie stwierdzono występowanie siedliska, należy popierać gatunki charakterystyczne dla siedliska 

(olsza, jesion, wiąz). 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony 

przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20 lutego 2014 r. 

 


