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Warszawa, 17 grudnia 2015 r. 

 

 

 

W dniu 27 listopada 2015 r., w siedzibie Urzędu, odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody (RROP), działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Celem spotkania było wręczenie aktów powołania nowym członkom Rady, omówienie propozycji 

zmian do regulaminu ww. organu doradczego oraz przeprowadzenie dyskusji w sprawie projektów 

planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Brzeźniczka”, Guść”, Krępiec”, „Leniwa”, „Miodne”, 

„Pionki”, „Ponty Dęby”, „Ponty im. Teodora Zielińskiego”, „Zagożdżon”, „Załamanek” i „Źródło 

Królewski”, zlokalizowanych w granicach Puszczy Kozienickiej.  

 

 
 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  

18 listopada 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania członków Regionalnej Rady 

Ochrony Przyrody kadencji 2014 – 2019 (zarządzenie niepublikowane), Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie powołał nowych członków Rady w osobie Pani Ewy Krogulec 

(Kierownika Zakładu Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych Wydziału Geologii 

Uniwersytetu Warszawskiego), Pani Kingi Żuchowskiej, Pana Sylwestra Chołasta, Pana Stefana 

Kotlewskiego oraz Pana Mariana Krupińskiego (przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego), których wiedza i doświadczenie zapewni wsparcie merytoryczne i przyczyni się do 

skutecznej ochrony przyrody województwa mazowieckiego. Podczas posiedzenia, akt powołania z rąk 

Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Chmielewskiego oraz Regionalnego Konserwatora Ochrony 

Przyrody Pana Marcina Kalbarczyka odebrali Państwo Ewa Krogulec, Kinga Żuchowska, Sylwester 

Chołast oraz Stefan Kotlewski. 

 

Następnie omówiono propozycję zmian do regulaminu Rady wraz z wyjaśnieniem przesłanek im 

towarzyszących. Zgłoszone przez członków Rady propozycje zmian redakcyjnych zostaną 

uwzględnione i przedstawione do zaopiniowania na następnym posiedzeniu stacjonarnym, bądź też 

drogą elektroniczną. 

 

Dyskusję w sprawie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, poprzedziła prezentacja 

przygotowana i przedstawiona przez Pana Andrzeja Jermaczka, reprezentującego organizację 

ekologiczną Klub Przyrodników - będącą wykonawcą projektów dokumentacji, wyłonionym podczas 

przetargu nieograniczonego. W prezentacji przedstawiono charakterystykę rezerwatów przyrody  

i założenia do omawianych dokumentów planistycznych. Ponadto, zdefiniowano cele ochrony 

rezerwatów oraz przyrodnicze i społeczne uwarunkowania ich realizacji, identyfikację istniejących 

i potencjalnych zagrożeń, obszary rezerwatów objęte ochroną czynną oraz obszary i miejsca 

planowane do udostępnienia do celów m.in naukowych, edukacyjnych i turystycznych. W związku  

z pojawieniem się ze strony członków Rady uwag i wniosków, zgodnie z poczynionymi na 

posiedzeniu ustaleniami, wszelkie uwagi mają być przedstawione na piśmie i przesłane na adres 

korespondencyjny Rady. Analizą uwag pod względem merytorycznym ma się zająć wyłoniona 

spośród członków Rady Komisja ds. Natury 2000.   

 

Kolejnym tematem poruszonym podczas omawianego posiedzenia były zauważalne w ostatnich latach 

niepokojące zmiany dotyczące dostępu do środków publicznych przeznaczonych na działania 

Spotkanie odbyło się według zaplanowanego porządku 

obrad, przy udziale dwudziestu trzech członków Rady oraz 

zaproszonych gości. 
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związane z ochroną przyrody. Przybliżono również wydarzenia jakie miały miejsce 1 września br.  

w granicach jednego z największych i najcenniejszych rezerwatów przyrody w województwie 

mazowieckim - Torfowisko Karaska (pożar na torfowisku). 

 

 


