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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

w sprawie opinii dot. projektu listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w cześci dotyczącej obszaru 
Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020r., 
poz.713) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U z 2020r. poz. 55) 
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1.  Opiniuje się negatywnie projekt listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej 
obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016, który położony jest częściowo na terenie 
gminy Głuchołazy. 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE

W związku z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WO.630.21.2020.SW z

dnia 30.06.2020r. w sprawie zaopiniowania zmian obszarów ochrony Natura 2000 tj. obszaru PLH160016

Przyłęk nad Białą Głuchołaską informuję że, powyższy obszar w propozycji zmian obejmuje tereny Gminy

Nysa i Gminy Głuchołazy oraz ma ulec powiększeniu o 153,67ha w tym na terenie Gminy Głuchołazy o ok.

60 ha. W części dot. Gminy Głuchołazy obszar obejmie działki zlokalizowane poniżej mostu na drodze

powiatowej nr P1624 w Markowicach wzdłuż rzeki Biała Głuchołaska dz. nr 376/23, obręb Polski Świętów

do granicy administracyjnej z Gminą Nysa oraz tereny leśne i rolne pomiędzy drogami gminnymi (dz. nr

383 oraz 385, obręb Polski Świętów). Pod ochronę przewidziane są: siedlisko 3260 Nizinne i podgórskie

rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (dot. rzeki Biała Głuchołaska) oraz łęgowe lasy dębowo- wiązowo-

jesionowe oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe (dot. pozostałych terenów

leśnych i rolnych).

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 55) projekt listy

obszarów Natura 2000 wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin.

W związku z aktywnym użytkowaniem roniczym terenów przewidzianych pod ochronę proponuje się

negatywnie zaopiniować w/w projekt.
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