
Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 14 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dębniańskie Mokradła PLH020002 

 

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

z 2013 r., poz. 627 z późn. 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 Dębniańskie Mokradła PLH020002 zatwierdzono decyzją Komisji 

Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 13 listopada 2007 r., którą opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 15 stycznia 2008 r. (wejście w życie dnia 5 lutego 

2008 r.), a wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej tj.:  

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),  

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

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

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

oraz gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

 1308 Mopek Barbastella barbastellus, 

 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, 

 1324 Nocek duży Myotis myotis, 

 1337 Bóbr europejski Castor fiber, 

 1355 Wydra Lutra Lutra, 

 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus), 

 1188 Kumak nizinny Bombina bombina, 

 5339 Różanka Rhoedus sericeus amarus, 
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 1145 Piskorz Misgurnus fossilis, 

 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna, 

 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius,  

 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax, 

 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dębniańskie 

Mokradła PLH020002 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody 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 ze zm.). 

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. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się wiosną 2012 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. 

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 Dębniańskie Mokradła PLH020002 swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię  

5233,27 ha. Projektem planu zadań ochronnych, zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, 

został objęty obszar z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy”, dla 

którego został sporządzony odrębny plan ochrony (Zarządzenie Nr 16 Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 13 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy”(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14 listopada 2012 r.,  

poz. 3923) zmienione Zarządzeniem Nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy” (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 29 maja 2013 r., 

poz. 3388) uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody. Po wyłączeniu terenu rezerwatu projektem planu zadań ochronnych 
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objęto obszar o powierzchni 4658,07 ha. 

W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze. Powyższe 

dane pozwoliły na opracowanie i przekazanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku 

o wprowadzenie zmian do SDF Obszaru - przy czym nie wykreślono ani nie dodano nowych 

przedmiotów ochrony w obszarze, a jedynie zaktualizowano Standardowy Formularz Danych 

Obszaru, zmieniając parametry siedlisk przyrodniczych (wielkość zajmowanej powierzchni, 

reprezentatywność, stan zachowania i ocenę ogólną) i gatunków (stan siedlisk, ocena znaczenia 

obszaru), a także opis obszaru, wartość przyrodniczą i znaczenie oraz zagrożenia. SDF został 

zaktualizowany przez GDOŚ we wrześniu 2013 roku. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru, wskazując na 

konieczność ich uszczegółowienia. Dotyczy to działek położonych w obrębie ewidencyjnym: 

 Bożeń, Wołów, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka – powiększenie obszaru ma na celu 

przesuniecie granicy tak, by nie przecinała działek ewidencyjnych;  

 Wołów – zmniejszenie obszaru poprzez wyłączenie z jego zasięgu terenów oczyszczalni 

ścieków w Wołowie;  

 Dębno - zmniejszenie obszaru poprzez wyłączenie z jego zasięgu terenów zabudowanych wsi 

Dębno. 

Osobnym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie przekazany 

wniosek o zmianę granic obszaru, która ma na celu dociągnięcie ich do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, jak również wyłączenie zabudowań obecnie znajdujących się przy granicy obszaru 

stanowiących teren oczyszczalni ścieków w Wołowie oraz zabudowania wsi Dębno. 

W Obszarze dominują użytki leśne, łąki i pastwiska trwałe oraz grunty orne. Większość 

płatów leśnych siedlisk przyrodniczych znajduje się na działkach należących do Skarbu Państwa  

(w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wołów), 

natomiast siedliska łąkowe znajdują się głównie na działkach należących do właścicieli prywatnych.  

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejszym zagrożeniem dla siedlisk łąkowych  

(6510, 6410) oraz bytujących na nich osobników barczatki kataks Eriogaster catax, modraszka 

nausitousa Maculinea (Phengaris) nausithous, modraszka telejusa Maculinea (Phengaris) teleius, 

przelatki maturny Hypodryas maturna jest ewolucja biocenotyczna, nadmierny wypas i obce gatunki 

inwazyjne. W przypadku siedlisk leśnych (*91E0, 9170, 91F0, 9190) najważniejszym zagrożeniem są 

obce gatunki inwazyjne oraz niewłaściwe składy odnowieniowe (w obecnie obowiązującym Planie 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wołów), przy czym w przypadku siedliska *91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
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incacae) i olsy źródliskowe najważniejszym zagrożeniem jest zmiana składu gatunkowego 

zbiorowisk charakterystycznych dla siedliska w wyniku procesów degeneracyjnych (grądowienie, 

olsowienie) oraz zamieranie jesionu wyniosłego. Nie stwierdzono istniejących zagrożeń dla 

gatunków: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, kumak nizinny Bombina bombina, traszka 

grzebieniasta Triturus cristatus, piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhoedus sericeus amarus, bóbr 

europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra, mopek Barbastella barbastellus, nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii oraz nocek duży Myotis myotis. 

Działania ochronne mają na celu zachowanie przedmiotów ochrony we właściwym stanie 

zachowania lub przywrócenie właściwego stanu zachowania poprzez ochronę czynną. Dotyczą one 

m.in. usunięcia nalotu drzew i krzewów oraz ekstensywnego użytkowania łąkarskiego, 

pastwiskowego lub łąkarsko-pastwiskowego na powierzchniach trwałych użytków zielonych  

w płatach siedlisk 6510, 6410, a także ograniczania udziału gatunków obcych ekologicznie na 

siedlisku poprzez ich stopniowe usuwanie z warstwy drzewostanu (9170, 9190, 91F0), jak również 

braku użytkowania rębnego na minimum 25% powierzchni siedliska w obszarze (91F0, *91E0).  

W przypadku barczatki kataks Eriogaster catax (1074) działania dotyczą wycięcia starszych roślin 

żywicielskich (nie nadających się do zasiedlenia). Dla przelatki maturny Hypodryas maturna (6169) 

zaplanowano działania dotyczące nasadzenia kaliny koralowej na obrzeżach stanowisk przeplatki  

i wewnątrz bardziej prześwietlonych wydzieleń leśnych w obrębie stanowisk, jako zastępczej rośliny 

żywicielskiej gatunku. Wskazano także na potrzebę uwzględniania występowania rośliny 

żywicielskiej czerwończyka nieparka Lycaena dispar (1060) w trakcie realizacji prac związanych  

z konserwacją rowów melioracyjnych, kanałów i cieków wodnych. Natomiast w przypadku 

kozioroga dębosza Cerambyx cerdo działania dotyczą nasadzenia drzew o charakterze alei 

uwzględniające w składzie gatunkowym sadzonych drzew jak największy odsetek dębów 

szypułkowych i bezszypułkowych. Ponadto wskazano działania dotyczące pozostawiania starych 

drzew dziuplastych stanowiących schronienie dla nietoperzy. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu 

zachowania w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru. 

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmiany w istniejącym: 

 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, 

Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo; 

 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, 

Domaszków, Krzydlina Mała; 
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 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Dębno i Rudno; 

 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów; 

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 wymienionych dokumentów planistycznych 

wykazała, iż w przypadku 44 działek położonych w Obszarze z uwagi na występowanie w obrębie 

działek ewidencyjnych siedlisk 6510, 6410 oraz gatunków 1060 czerwończyk nieparek i 6179 

modraszek nausitous należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania tych działek na rolny. 

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 w dniu 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 dniu 30 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej  

o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

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

planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim (w tym dla 

przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia 

m.in. do Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Następnie w dniu 10 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji 

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

ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r., informujące  

o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów 

zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000, w tym dla obszaru Dębniańskie Mokradła. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia do Urzędu Miasta i Gminy 
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Wołów oraz Starostwa Powiatowego w Wołowie, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 10 maja 

- 1 czerwca 2012 r.  

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, zapisów 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. 

Obwieszczeniem znak WPN.6320.39.2014.JZ z dnia 24 lutego 2014 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 w dniu 27 lutego 2014 r. Obwieszczenie było również 

wywieszone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Wołów – w dniach 27 lutego – 20 marca 

2014 r., Urzędu Gminy Wińsko w dniach 25 lutego – 20 marca 2014 r. oraz Starostwa Powiatowego 

w Wołowie – w dniach 25 lutego – 20 marca 2014 r. Projekt zarządzenia udostępniono również na 

Platformie Informacyjno – Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 27 lutego – 20 marca 2014 r. 

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

 Uwagi do projektu planu przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 

dotyczyły sformułowanych opisów zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), 9190 kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae). Zapisy zostały 

przeredagowane. 

 Uwagi dotyczyły także wykreślenia z obszarów wdrażania działań ochronnych dla siedliska 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) wydzielenia 

183 c (stanowisko 7762), z uwagi na fakt, że jest to zgodnie z ewidencją powszechną grunt orny 
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użytkowany jako poletko łowieckie oraz usunięcia Nadleśnictwa Wołów wskazanego jako podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych dla gatunku 1074 barczatka kataks Eriogaster 

catax na stanowisku numer 179E - położonym poza gruntami należącymi do Lasów Państwowych. 

Uwagi uwzględniono. 

 Pozostałe uwagi dotyczyły przesunięcia kolejności podmiotów odpowiedzialnych za 

działania ochronne dla gatunku 6169 przeplatka maturna i 1074 barczatka kataks, tak aby na 

pierwszym miejscu był umieszczony organ sprawujący nadzór nad obszarem, ze względu na fakt,  

że działania te nie są standardowym postępowaniem stanowiącym obowiązek jednostek Lasów 

Państwowych lub nie mieszczą się w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Uwagi uwzględniono. 

 Dodatkowo zgłoszono uwagę by odnośnie wskazanych działań ochronnych dla siedlisk 

przyrodniczych *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe i 91F0 łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) oraz nietoperzy w zakresie zachowania martwego drewna 

zastosować ogólne określenie umożliwiające usuwanie drzew w przypadku zagrożenia trwałości 

lasu. Uwagę także uwzględniono. 

 Uwaga przekazana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział  

we Wrocławiu, dotyczyła wskazania GDDKiA jako podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

działań ochronnych dla gatunku 1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. Uwaga została 

uwzględniona, usunięto GDDKiA z podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań  

w granicach siedlisk ww. gatunku. 

 Uwagi przekazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) dotyczyły 

zarówno dokumentacji planu zadań ochronnych jak i zarządzenia, w tym wskazanych zagrożeń i ich 

opisów, uzasadnień zmiany oceny ogólnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, kolejności 

wymieniania przedmiotów ochrony w dokumentacji, wskazanych celów zadań ochronnych oraz 

celów i terminów wykonania monitoringu, a także podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

wskazanych działań ochronnych. Wszystkie techniczne uwagi GDOŚ zostały uwzględnione. 

Doprecyzowano zapisy dotyczące celów działań ochronnych dla siedlisk będących przedmiotami 

ochrony w obszarze (usunięto zapis dotyczący dążenia do przywrócenia składu gatunkowego 

drzewostanu) oraz doprecyzowano zapisy dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za realizacje 

działań ochronnych, w tym usunięto GDDKiA jako podmiot odpowiedzialny za działania ochronne 

dla gatunku. 

 Jednocześnie nie przeredagowano celów działań ochronnych dla siedliska 6410 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i gatunku 6169 przeplatka maturna uznając, że wskazane cele są 

zasadne i adekwatne do realnych możliwości podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie wskazanych 
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działań ochronnych oraz uwarunkowań gatunku i siedliska w obszarze. Ponadto nie uwzględniono 

uwagi dotyczącej doprecyzowania terminów realizacji monitoringu stanu ochrony i realizacji działań 

ochronnych w związku z faktem, że zapis „w 9 lub 10 roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych” i „raz na 5 lat” w opinii tut. organu wskazuje na stosunkowo dokładny termin realizacji 

monitoringu przy czym – w przypadku drugiego zapisu - nie wyklucza dwukrotnego wykonania 

monitoringu w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, a wręcz taki sugeruje. 

Przeredagowano wskazania dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za działania z zakresu czynnej 

ochrony wskazując na organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, jako główny podmiot, 

we współpracy z właścicielami/użytkownikami gruntu w zakresie działań z zakresu czynnej ochrony. 

Jednocześnie nie rozszerzano zapisów dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za działania 

obligatoryjne dla siedlisk łąkowych i gatunków motyli - pozostawiając je w formie zgodnej  

z wytycznymi przyjętymi w projekcie, dotyczącymi podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działań obligatoryjnych. Ponadto nie zmieniono podmiotów odpowiedzialnych za działania 

dotyczące m. in. zachowania roślin żywicielskich (barczatki kataks i przeplatki maturny) w trakcie 

realizacji prac, z uwagi na typowo edukacyjny charakter tych działań ochronnych skierowanych na 

zwrócenie uwagi właścicieli i użytkowników gruntów na rośliny żywicielskie gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Ponadto nie uszczegółowiono działań 

ochronnych dla siedlisk leśnych (*91E0 i 91F0), z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości określenia 

docelowej ilości martwego drewna - metodą szacunku wzrokowego - na okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

 Uwagi przekazane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu 

dotyczyły omyłek pisarskich w treści uzasadnienia. Uwagi zostały uwzględnione. Ponadto w piśmie 

zawarto deklaracje prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu zmianę stosunków 

społeczeństwa do nietoperzy, w tym prowadzenie zajęć w placówkach edukacyjnych, opracowanie  

i wydanie ulotki oraz opracowanie i posadowienie w terenie plansz edukacyjnych związanych  

z ekologią i ochroną nietoperzy. 

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 9 kwietnia 2014 r. 

 

 


