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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska
w województwie  warmińsko-mazurskim 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogólne 
Nazwa obszaru Puszcza Piska 
Kod obszaru PLB280008 
Opis granic obszaru Numeryczny opis granic w pliku *.shp, stanowiącym załącznik nr 1  
SDF Plik PDF stanowiący załącznik nr 2 
Położenie Województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski, olsztyński, piski, szczycieński, gmina Mikołajki, 

Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Biskupiec, Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Dźwierzuty, Rozogi, Szczytno, 
Świętajno; 
województwo podlaskie, powiat kolneński, gmina Kolno, Turośl; 
województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki, gmina Łyse 

Powierzchnia obszaru (w ha) 172 802.2 
Status prawny Obszar wyznaczony jako Obszar Specjalnej Ochrony na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, 
poz. 2313) 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

02-04-2012 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Marzena Olszewska, molszewska@intertim.pl, tel:  +48 607 399 666 
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, tel: +48 89 537 21 09 
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Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryk Sienkiewicza 3, 00-015 Waszawa 
(Art.27a ust. 2 oraz Art.28 ust.8) 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p
. 

Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 
która/e może powodować wyłączenie 
części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 
formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 
pokrywająca się z 
obszarem [ha] (na 

podstawie materiałów GIS 
będących w posiadaniu 

RDOŚ Olsztyn) 
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1. Mazurski Park Krajobrazowy 

Uchwała Nr Sejmiku 
Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 28 sierpnia 2012 r. w 

sprawie ustanowienia Planu 
Ochrny Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 

 
54403.59 

 

3. Rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie 

Brak planu ochrony;  
Zarządzenie nr 21 z 20 

kwietnia 2012r., 
Zarządzenie nr 36 z 29 

czerwca 2012r. oraz 
Zarządzenie nr 53 z 7 

września 2012r. 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 

Olsztynie w sprawie 
ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatu 
„Jezioro Nidzkie” 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
2869.59 
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4. 
Rezerwat przyrody  

Jezioro Pogubie Wielkie 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
725.81 

5. 
Rezerwat przyrody  

Jezioro Pogubie Wielkie 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
347.61 

6. Rezerwaty przyrody Jezioro Lisiny 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
9.53 

7. Rezerwat przyrody Czapliniec 

Brak planu ochrony; 
Zarządzenie nr 51 z 4 

września 2012 r. 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 

Olsztynie w sprawie 
ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatu 
przyrody „Czapliniec” 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
13.49 
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8. 
Rezerwat przyrody  

Czaplisko-Ławny Lasek 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
8.02 

9. Rezerwat przyrody Królewska Sosna 
Plan ochrony rezerwatu 

przyrody Królewska Sosna 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
102.88 

10. Rezerwat przyrody Krutynia 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
262.93 

11. Rezerwat przyrody Krutynia „Dolna” 

 
Brak planu ochrony; 

 Zarządzenie nr 37 z 18 
lipca 2012 r. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie w 

sprawie ustanowienia  
zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody 

„Krutynia” 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
745.69 
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12. Rezerwat przyrody Pierwos 
Brak planu ochrony/planu 

zadań ochronnych 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
882.14 

13. Rezerwat przyrody Piłaki 
Plan ochrony rezerwatu 

przyrody Piłaki 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
50.57 

14. Rezerwat przyrody Pupy 
Plan ochrony rezerwatu 

przyrody Pupy 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
52.63 

15. Rezerwat przyrody Strzałowo 
Plan ochrony rezerwatu 

przyrody Strzałowo  

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 

13.13 
 

16. Rezerwat przyrody Zakręt 
Plan ochrony rezerwatu 

przyrody Zakręt 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
96.38 

Teren objęty PZO: Puszcza Piska o powierzchni 172774,03[ha] 

Dane w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS stanowią załącznik nr 3. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
Mapa obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 
 
 
 
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
 
Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska 
 
Położenie, geologia, gleby, wody 
 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) Puszcza Piska obejmuje 172 774 ha i jest siódmym co do wielkości obszarem sieci NATURA 
2000 w Polsce. Obejmuje on największy na Mazurach kompleks leśny Puszczy Piskiej oraz powiązane z puszczą tereny nieleśne, w tym 
liczne jeziora. Północno-zachodni kraniec OSOP znajduje się w gminie Sorkwity, kraniec północno-wschodni w gminie Orzysz, południowo-
zachodni w gminie Łyse, a południowo-wschodni w gminie Kolno. Z punktu widzenia geografii fizycznej OSOP obejmuje południową część 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zachodnią i południową część Pojezierza Mrągowskiego, centralną część Równiny Mazurskiej oraz 
północne krańce Równiny Kurpiowskiej. Jest to obszar o stosunkowo silnie, jak na warunki polskie, zaznaczonym wpływie klimatu 
kontynentalnego. Jego rzeźba, sieć rzek i jezior oraz gleby są bezpośrednio lub pośrednio wynikiem ostatniego zlodowacenia, 
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które zakończyło się ostatecznie raptem 12 tysięcy lat temu. W północnej części OSOP przeważa krajobraz falisto-pagórkowaty, związany 
 z gliniasto-żwirowymi utworami wytworzonymi z materiału przytransportowanego tu przez lodowiec. Tereny faliste lub lekko pagórkowate 
to zwykle moreny denne, zbudowane z glin, żwirów i piasków uwolnionych z topniejącego lądolodu o olbrzymiej grubości. 
Równoleżnikowo biegnące pasma wysokich pagórków i wzgórz to na ogół moreny czołowe, zbudowane z materiału pchanego przed czołem 
posuwającego się na południe lodowca. Gleby wytworzone z utworów morenowych są na ogół stosunkowo żyzne. Na południu OSOP 
krajobraz jest na ogół niemal zupełnie płaski, a na powierzchni ziemi występują utwory piaszczyste o znacznej miąższości. Te piaszczyste 
równiny, zwane sandrami, to rezultat przepłukania ziemi przez olbrzymie ilości wód odpływających na południe z topniejącego lodowca. 
Gleby są tu siłą rzeczy na ogół bardzo mało urodzajne. Pozostałe po ustąpieniu lodowca bezodpływowe zagłębienia wypełniła woda, tworząc 
jeziora. Zajmują one obecnie około 12% powierzchni OSOP, a do największych należą: Śniardwy, Nidzkie, Bełdany, Mokre i Pogubie 
Wielkie. Z czasem ukształtowała się sieć rzeczna, której najważniejszymi elementami są rzeki Krutynia, wpadająca do Śniardw, 
oraz odwadniająca Wielkie Jeziora Mazurskie i płynąca na południe do Narwi rzeka Pisa. Sandr Piski odwadniają ponadto mniejsze rzeki: 
Szkwa, Rudna i Turośl.  
 
Przyroda ożywiona przed masową kolonizacją 
 
Przez pierwsze kilka tysięcy lat osadnictwa na terenie dzisiejszego OSOP wpływ człowieka na przyrodę był znikomy. Piaszczyste równiny 
sandrowe porastał bór mieszany, złożony przede wszystkim z dębu i sosny. Żyźniejsze tereny morenowe pokrywały lasy liściaste (rzadziej 
mieszane) zwane grądami, z dominującym udziałem lipy, graba i dębu. W dolinach rzecznych  rosły lasy łęgowe, zbudowane głównie z olszy 
i jesionu, a nad większymi rzekami (część doliny Pisy) – z luźno rosnących wierzb i topoli. Tereny bagienne porastały olsy z dominującą 
olszą. Przestrzenie otwarte były rzadkością i występowały tylko tam, gdzie las nie mógł się utrzymać lub uległ zniszczeniu z przyczyn 
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naturalnych – na nadrzecznych łąkach i ziołoroślach, gdzie kra podczas wiosennych roztopów niszczyła większość drzew, nad bagnami  
i jeziorami, gdzie poziom wody był zbyt wysoki nawet dla olszy, która ustępowała szuwarom, na pożarzyskach, gdzie pojawiały się suche 
murawy i wrzosowiska, na wiatrołomach, gdzie występowały zbiorowiska zrębowe, na polanach powstałych po obumarciu wielkich starych 
drzew, na skrajnie ubogich w składniki odżywcze torfowiskach wysokich, na zarastających płem obrzeżach śródleśnych jeziorek. Siłą rzeczy 
taka szata roślinna musiała wybitnie sprzyjać gatunkom zwierząt, którym za siedlisko służą stare lasy, jeziora i mokradła, natomiast nie 
sprzyjała lub wręcz eliminowała gatunki, które wymagają dość rozległych terenów otwartych, czy to w postaci łąk, czy pól. Ograniczając się 
do samych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej można więc z bez ryzyka grubszej pomyłki wnioskować, że przed tysiącem 
lat na terenie dzisiejszego OSOP było znacznie więcej puchaczy, bocianów czarnych, bielików, jarząbków, głuszców (których obecnie nie 
ma), rybołowów, trzmielojadów, sóweczek i włochatek oraz wszystkich gatunków muchołówek i dzięciołów, natomiast znacznie mniej niż 
obecnie: bocianów białych, derkaczy, lelków, orlików krzykliwych, lerek, błotniaków stawowych, gąsiorków i ortolanów.  
 
 
Zmiany wywołane przez człowieka 
 
Po podboju krzyżackim w XIII w. słabo zaludnione okolice dzisiejszej Puszczy Piskiej wyludniły się niemal całkowicie. Chociaż w XIV w. 
na obrzeżach Puszczy powstało kilka strażnic i zamków, to masowa i systematyczna kolonizacja zaczęła się dopiero na przełomie XV i XVI 
wieku i była związana z napływem osadników z Mazowsza. Proces ten wiązał się nieuchronnie z wycinaniem lasów pod uprawę oraz w celu 
pozyskania podstawowego budulca. W pierwszej kolejności trzebiono lasy tam, gdzie gleby były żyzne i nie wymagały regulacji stosunków 
wodnych, a więc na siedliskach grądowych. Roślinność leśna na takich siedliskach przetrwała do naszych czasów na ogół jedynie tam, 
gdzie rolnictwu nie sprzyjało ukształtowanie terenu i/lub tam, gdzie grądy tworzyły mozaikę z zabagnionymi łęgami. W miarę rozwoju 
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osadnictwa nie tylko rosło lokalne zapotrzebowanie na tereny rolne i budulec drewniany, ale rozwijał się eksport drewna, węgla drzewnego, 
potażu i smoły drzewnej. Czynnikiem, który dodatkowo znacznie przyspieszył proces wylesiania, była eksploatacja rudy darniowej, do której 
wypalania potrzebne były wielkie ilości paliwa.  W XIII w. tereny leśne w rejonie Puszczy Piskiej stanowiły 80%, w XVII w. – 70%, a na 
początku XX w. – już tylko 35%. W XVIII w. rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę przedsięwzięcia melioracyjne, polegające na osuszaniu 
bagien i przekształcaniu ich w rozległe łąki i pastwiska. Prace te osiągnęły apogeum w XIX i na początku XX w, powodując radykalną 
zmianę stosunków przyrodniczych m.in. w dolinach Szkwy, Turośli, Rudnej, w okolicach Uścian, Szastu i Karwika oraz nad brzegami 
Śniardw. Wylesianie sandrów w połączeniu z obniżaniem wód gruntowych spowodowało, że w południowej części dzisiejszego OSOP 
pojawiły się duże połacie lotnych, wydmowych piasków, które łącznie zajmowały ok. 8000 ha. XIX wiek to jednak także rozwój planowej 
gospodarki leśnej, która wcześniej, mimo różnych regulacji administracyjnych, była w zasadzie gospodarką czysto rabunkową. To w XIX 
wieku zaczęto dbać o odnawianie lasu (początkowo poprzez stosowanie wąskich rębni smugowych i wykorzystywanie naturalnego obsiewu) 
oraz bardzo silnie promować gatunki iglaste, zwłaszcza sosnę, kosztem mniej opłacalnych gatunków liściastych. Pod koniec XIX w. zaczęto 
zalesianie piaszczystych nieużytków, także sosną. Promowanie sosnowych monokultur i szybka rotacja (60-70 lat), także na siedliskach 
grądowych, spowodowały drastyczny spadek bioróżnorodności na większości obszaru Puszczy. Radykalnemu uproszczeniu uległa struktura 
wiekowa i gatunkowa drzewostanów. Na siedliskach grądowych runo poddane wpływowi igliwia uległo znacznym i niekorzystnym 
przekształceniom. Na wszystkich typach siedlisk runo pod młodymi, zwartymi drzewostanami iglastymi zanikło niemal całkowicie. 
Brak martwego drewna, posuszu i starych drzew spowodował ustąpienie wielu gatunków porostów, mszaków, bezkręgowców i ptaków 
nierozerwalnie związanych ze starymi lasami o bogatej strukturze. Proces ustępowania większych ssaków i ptaków został silnie 
przyspieszony narastającą penetracją terenów leśnych przez ludzi, łowiectwem, a w przypadku niektórych gatunków (wilk, ptaki szponiaste) 
-celowym tępieniem. Drastyczne uproszczenie ekosystemu leśnego sprawiło, że stał się on wielokrotnie bardziej podatny na różnego rodzaju 
zagrożenia, począwszy od pożarów, poprzez gradacje owadów po śniegołomy i wiatrołomy. W miarę wzrostu liczby mieszkańców  
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i intensyfikacji rolnictwa niekorzystnym zmianom ulegały także lądowe ekosystemy nieleśne (znacznie uproszczona struktura gatunkowa 
użytków zielonych, które ze względu na wczesne koszenie i/lub intensywny wypas przestały być siedliskami odpowiednimi dla niektórych 
gatunków ptaków, jak derkacz) oraz ekosystemy wodne (dopływ nawozów rolniczych i ścieków, powodujący nienaturalne użyźnienie, 
czyli eutrofizację, jezior i rzek, co z kolei skutkuje m.in. zanikiem takich gatunków ryb, jak sieja, stynka i sielawa).  
 
Pierwsze wyraźne oznaki powstrzymywania tych niekorzystnych zmian pojawiły się dopiero w połowie XX wieku. Powstały pierwsze 
rezerwaty przyrody (Czapliniec – 1947, Zakręt - 1957, Strzałowo i Lisiny – 1958). Z czasem liczba rezerwatów wzrosła do 13. W 1977 r. 
utworzono Mazurski Park Krajobrazowy o powierzchni 54 tys. ha, chroniący niezwykle cenne tereny leśne oraz jeziora i bagna w północno-
wschodniej części Puszczy, w tym jezioro Śniardwy. W 1991 r. powołano obszary chronionego krajobrazu, obejmujące znaczną część 
dzisiejszego OSOP. W 2004 r. wyznaczono OSOP Puszcza Piska. Znaczna część puszczy została uznana za Obszar  
o Znaczeniu Wspólnotowym – przyszły Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH280022 Ostoja Piska, który ma być wyznaczony w oparciu 
o Dyrektywę Siedliskową. Trwają dyskusje nad powołaniem Mazurskiego Parku Narodowego. Nowym obszarowym formom ochrony 
przyrody towarzyszą zmiany w podejściu do ochrony gatunkowej. Od 1983 r. polskie przepisy umożliwiają tworzenie stref ochronnych 
wokół gniazd szczególnie wrażliwych gatunków ptaków. Takich stref na terenie OSOP są dziesiątki, a powstają one głównie dzięki pracy 
społeczników i leśników. Rozwojowi ustawowej ochrony przyrody towarzyszą inne korzystne dla przyrody zmiany. System ocen 
oddziaływania na środowisko, wprowadzony do polskiego prawa w 2001 r., sprawił, że przedsięwzięcia stanowiące potencjalne zagrożenie 
dla środowiska, w tym przyrody, są przed podjęciem decyzji realizacyjnych analizowane znacznie bardziej wnikliwie niż w okresach 
wcześniejszych. Wyraźnie zmienia się podejście do gospodarki leśnej. Zasady zrównoważonej gospodarki leśnej są nie tylko zapisane  
w Ustawie o lasach, ale coraz skuteczniej wdrażane w zarządzaniu lasami. Na terenie OSOP sprzyja temu dodatkowo fakt ustanowienia  
w 2002 r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. W wielu miejscach widać już wyraźnie pozytywne rezultaty polityki 
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zmierzającej do stopniowej przebudowy drzewostanów tak, aby lasy bardziej przypominały zbiorowiska naturalne pod względem struktury 
gatunkowej i wiekowej. Radykalnie poprawiła się sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej. Wszystkie większe ośrodki (Pisz, Ruciane-
Nida, Mikołajki, Mrągowo, Sorkwity, Piecki, Spychowo, Świętajno) i wiele mniejszych miejscowości, które wcześniej odprowadzały do 
wód nieczyszczone ścieki, obecnie obsługiwanych jest przez nowoczesne oczyszczalnie i rozległe sieci kanalizacyjne. Kryzys i głębokie 
przemiany w rolnictwie w okresie transformacji ustrojowej spowodowały generalne odejście od hodowli bezściółkowej oraz gwałtowne 
zmniejszenie ilości zużywanych nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Udana reintrodukcja bobra, owoc starań 
pracowników Stacji Badawczej PAN w Popielnie, spowodowała, że w wielu miejscach (co prawda ze szkodą dla właścicieli gruntów) 
sztucznie osuszone łąki i lasy znowu zamieniły się w ważne dla bioróżnorodności mokradła.  
 
 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

 
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, przedmiotami 
ochrony w OSOP są „gatunki ptaków wymienione w Załączniku 2 do rozporządzenia, które spełniają kryteria określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowana 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, oraz ich 
naturalne siedliska”. Istnieje tu pewna niespójność, ponieważ kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu z 13 kwietnia 2010 r., dotyczą nie 
gatunków ptaków, ale obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 
Według Rozporządzenia z 13 kwietnia 2010 r., obszary te to m.in. takie, w których: 
• występuje co najmniej 1% lęgowej krajowej populacji gatunku wymienionego w Załączniku 2 tegoż Rozporządzenia, lub; 



 

16 
 

• regularnie występuje co najmniej 1% krajowej przelotnej populacji gatunku wymienionego w  Załączniku 2 tegoż Rozporządzenia, lub; 
• regularnie występuje co najmniej 20 000 osobników jednego lub więcej gatunków ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek, lub co 

najmniej 10 000 par jednego lub więcej wędrownych gatunków ptaków morskich, lub; 
• regularnie występuje co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi lub 3000 ptaków drapieżnych stwierdzanych w ciągu całego 

okresu migracji wiosennej lub jesiennej 
• regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej 
 
lub które są jednym z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków zagrożonych na obszarze państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Z powyższego wynika, że lista formalnych przedmiotów ochrony w danym OSOP może się zmieniać w zależności od 
rozwoju populacji lokalnych i krajowych poszczególnych gatunków, a ściślej rzecz biorąc – w zależności od tego, jakimi szacunkami tych 
populacji dysponujemy. Podstawowymi źródłami dotyczącymi liczebności populacji krajowych były: Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych 
Polski 1985-2005 (red. A. Sikora i in., 2007) oraz raporty dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej z lat 2008 i 2012. Podstawowymi źródłami 
dotyczącymi liczebności populacji ptaków w OSOP były:  inwentaryzacja ornitologiczna wykonana w 2012 r. na zlecenie GDOŚ, publikacja 
IBA o ostojach ptaków w Polsce (red. T Wilk i in. 2010) i standardowy formularz danych dla OSOP Puszcza Piska w wersjach z lat 2002-
2011. Według tych źródeł, przedmiotami ochrony w OSOP Puszcza Piska są (o ile nie podano inaczej, szacunki przedstawione w nawiasach 
oparte są na danych z inwentaryzacji z 2012 r. oraz z raportu dla KE z 2012 r.):  
 
- bąk Botaurus stellaris (1,1 - 1,9% populacji krajowej) 
- bączek Ixobrychus minutus (1,4-2,1%) 
- bocian czarny Ciconia nigra (0,8- 1,4% wg Atlasu, 07,-1,3% wg Raportu dla KE z 2008, 0,4-1,0% wg  Raportu dla KE z 2012) 
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- trzmielojad Pernis apivorus (1,4-3,3%) 
- kania czarna Milvus migrans (1,2-4,4%) 
- kania ruda Milvus milvus (0,7-1,5% wg Atlasu, 04-0,8% wg Raportu dla KE z 2008, 0,3-1,0% wg  Raportu dla KE z 2012) 
- bielik Haliaeetus albicilla (1,9-2,8%) 
- błotniak stawowy Circus aeruginosus (1,0-1,3%) 
- orlik krzykliwy Aquila pomarina (2,4-3,9%) 
- rybołów Pandion haliaeetus (12,9-21,7%) 
- kropiatka Porzana porzana (1,1-2,4%) 
- zielonka Porzana parva (3,9-8,3%) 
- derkacz Crex crex (0,9-1,7% wg Atlasu, 1,3-2,5% wg Raportu dla KE z 2008, 0,7-1,4% wg  Raportu dla KE z 2012) 
- żuraw Grus grus (3,3-4,3%) 
- puchacz Bubo bubo (wg Atlasu i SDF w 2002 r. do niedawna 1,5-2,8%, wg inwentaryzacji z 2012 r. populacja w OSOP może być  

w zaniku). 
- włochatka Aegolius funereus (5,0-16,0%) 
- lelek Caprimulgus europaeus (5,8-11,3%) 
- zimorodek Alcedo atthis (0,5-1,6%) 
- dzięcioł czarny Dryocopus martius (1,3-2,0%) 
- lerka Lullula arborea (1,0-2,0% wg Atlasu, 0,7-1,3% wg Raportu dla KE z 2008, 0,3-0,6% wg  Raportu dla KE z 2012) 
- jarzębatka Sylvia nisora (0,5-1,5% wg Atlasu, 0,5-1,5% wg Raportu dla KE z 2008, 0,4-0,8% wg  Raportu dla KE z 2012)) 
- muchołówka mała Ficedula parva (2,5-5,6%) 
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- cietrzew Tetrao tetrix (wg Atlasu i SDF w 2002 r. ok. 10% krajowej populacji, obecnie nie wiadomo – raporty dla KE podają stare dane) 
- gągoł Bucephala clangula (10,0-16,7%) 
- siniak Columba oenas (1,0-2,1%) 
- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (3,6-7,3%) 
- kormoran czarny Phalacrocorax carbo 2,7 – 3,5%) 
- samotnik Tringa ochropus (1,0-4,0%) 
- łabędź niemy Cygnus olor (1,7-2,5%) 
- cyraneczka Anas crecca (1,5-2,7%) 
- hełmiatka Netta rufina (10,0-26,7%) 
- nurogęś Mergus merganser (4,0-5,6%) 
- kobuz Falco subbuteo (0,8-1,7% wg Atlasu, Raportu dla KE z 2008 i Raportu dla KE z 2012) 
- trzciniak Acrocephalus arundinaceus (1,2-3,5% wg Atlasu i Raportu dla KE z 2008, 0,8-1,9% wg Raportu dla KE z 2012)) 
 
Poza tym, w OSOP występują następujące gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, których populacje stanowią 
według obecnego stanu wiedzy, mniej niż 1% populacji krajowych:  
• bocian biały Ciconia ciconia C 
• błotniak łąkowy Circus pygargus 
• jarząbek Bonasa bonasia 
• rybitwa rzeczna Sterna hirundo C 
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• rybitwa czarna Chlidonias niger C 
• sóweczka Glaucidium passerinum  
• dzięcioł zielonosiwy Picus canus  
• dzięcioł średni Dendrocopos medius C 
• dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos 
• świergotek polny Anthus campestris 
• muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 
• gąsiorek Lanius collurio 
• ortolan Emberiza hortulana. 
 
Wymienione wyżej gatunki formalnie nie są przedmiotami ochrony, ale w praktyce wymogi ochrony ich populacji i siedlisk powinny być 
uwzględniane na terenie PZO tak, jak to możliwe bez istotnego ograniczania działalności gospodarczej i bez uszczerbku dla ochrony 
gatunków będących przedmiotami ochrony. Należy przy tym podkreślić fakt, że wiele z wymienionych wyżej gatunków korzysta z tych 
samych lub podobnych siedlisk, co gatunki będące formalnie przedmiotami ochrony. Oznacza to, że ochrona gatunków wymienionych 
w Załączniku I, lecz nie będących formalnie przedmiotami w OSOP, w rzeczywistości na ogół sprzyja zachowaniu i umocnieniu populacji 
gatunków będących przedmiotami ochrony. Dla przykładu, zachowanie terenów lęgowych błotniaka stawowego oznacza ochronę 
rzeczywistych i/lub potencjalnych lęgowisk bąka i zielonki. Ochrona starych bagiennych lasów, będących ostoją bociana czarnego, sprzyja 
zachowaniu rzeczywistych bądź potencjalnych miejsc gniazdowania bielika, puchacza czy rybołowa. Ochrona łąk i pastwisk, będących 
łowiskami błotniaków i bociana białego, jest generalnie zbieżna z ochroną terenów łowieckich orlika krzykliwego. Zachowanie starych 
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liściastych drzewostanów, będących ostoją muchołówki małej, muchołówki białoszyjej czy dzięcioła średniego, jest z pewnością korzystne 
dla utrzymania populacji trzmielojada.  
 
Trzy gatunki z Załącznika I DP, które nie przekroczyły progu 1% i nie są formalnie przedmiotami ochrony, są jednak na tyle liczne, że ich 
populacje zostały uznane za istotne (ocena C) w SDF z lat 2002-2011 i w projekcie SDF zamieszczonym w raporcie inwentaryzacji z 2012 r. 
Gatunki te to: bocian biały Ciconia ciconia, rybitwa rzeczna Sterna hirundo i dzięcioł średni Dendrocopos medius. Ponadto, w projekcie 
SDF z 2012 r. ocenę C uzyskała rybitwa czarna Chlidonias niger, gatunek z Załącznika I DP nie wykazany w SDF z ladt 2002-2011, choć 
wymieniony w publikacji IBA. Gatunkami spoza Załącznika I DP, które nie przekroczyły progu 1% i nie są przedmiotami ochrony ale 
uzyskały ocenę C w projekcie SDF z 2012 r. są: kszyk Gallinago gallinago oraz śmieszka Larus ridibundus. 
 
W świetle obecnego stanu wiedzy występowanie w OSOP dwóch kolejnych gatunków wymienionych w SDF z lat 2002-2011, a mianowicie 
wodniczki Acrocephalus paludicola i kraski Coracius garrulus należy uznać za bardzo mało prawdopodobne. W przypadku wodniczki 
stanowiska na Mazurach i Kurpiach należy uznać za pojedyncze i efemeryczne (Gromadzki M. red., 2004) natomiast kraska, którą dawniej 
stwierdzano w południowo-zachodniej części ostoi (materiały RDOŚ) prawdopodobnie całkowicie się wycofała z OSOP. Obie lokalne 
populacje, jeżeli w ogóle istniały w 2004 r., to były nieistotne dla zachowania populacji krajowych tych gatunków. 
 
Terytorialny zakres Planu 
 
Plan obejmuje cały OSOP, ponieważ brak jest podstaw do wyłączeń na podstawie art. 28 ust. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody. 
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Podstawa prawna, zakres i zasady sporządzania oraz skutki ustanowienia Planu 
 
Podstawa prawna i ramowy zakres PZO 
 
Podstawą prawną do sporządzenia PZO jest art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którym 
„Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt 
sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub 
od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków”. Ramowy zakres PZO określa art. 28 ust. 10 Ustawy, według którego plan zadań 
ochronnych zawiera: 
 
„1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 
3) cele działań ochronnych; 
4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 
w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 
b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3, 
c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 
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5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 
6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.” 
 
Zasady sporządzania i ustanawiania PZO 
 
Szczegółowo tryb prac nad PZO i zakres prac koniecznych do wykonania w ramach sporządzania PZO określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydane na 
podstawie art. 28 ust. 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Według par. 2 cytowanego Rozporządzenia, tryb prac nad 
projektem PZO obejmuje:  
 
„1) ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony obszaru; 
2) sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 
3) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 
4) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 
dla których ochrony wyznaczono obszar; 
5) sformułowanie projektu planu zadań ochronnych; 
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6) uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 
 
Przywołany w Rozporządzeniu art. 28 ust. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nakazujący uzgodnienie projektu PZO  
z właściwym Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych, przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r. W dalszym ciągu jednak 
konieczne jest uzgodnienie projektu PZO z właściwym wojewodą na podstawie art. 56 ust. 1 oraz 59 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rzędowej w województwie. 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy, sporządzający projekt musi umożliwić osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  
w obszarze Natura 2000 udział w pracach nad PZO. Ponadto, sporządzający musi umożliwić udział społeczeństwa na zasadach i w trybie 
określonym w Ustawie 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. 
 
Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r., zakres prac koniecznych do sporządzenia PZO obejmuje w skrócie: 
 opisanie granic PZO 
 zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie istotnych dla ochrony informacji o obszarze i przedmiotach ochrony 
 ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony (w tym, w przypadku ptaków, ocenę wielkości i rozmieszczenia populacji, trendów 

populacyjnych, wielkości i jakości siedlisk gatunku oraz szans zachowania gatunku w przyszłości) 
 ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony 
 ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania PZO, z uwzględnieniem konieczności 

utrzymania/osiągnięcia właściwego stanu ochrony poprzez likwidację/ograniczenie istniejących i potencjalnych zagrożeń, oraz 
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konieczności uzupełnienia stanu wiedzy, jeżeli jest on niewystarczający dla oceny stanu przedmiotów ochrony 
 ustalenie działań ochronnych wynikających z wyznaczonych celów, w tym także działań z zakresu monitoringu realizacji celów, 

z uwzględnieniem zakresu, miejsca, terminu i kosztów realizacji, a także podmiotów odpowiedzialnych za realizację, podmiotów, 
których współdziałanie jest niezbędne, oraz technicznych uwarunkowań realizacji 

 ustalenie wskazań do zmiany dokumentów planistycznych takich, jak wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, 
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 
W celu ujednolicenia PZO powstających w kraju opracowany został szablon/formularz PZO, zastosowany również w pracach nad PZO dla 
OSOP Puszcza Piska. 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, „Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu 
prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania 
i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 
obszar Natura 2000”. Tak więc, po sporządzeniu projektu PZO następuje formalne ustanowienie PZO poprzez wydanie i opublikowanie 
(w Dzienniku Urzędowym Województwa) aktu prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Jeżeli chodzi o możliwość zmiany PZO, art. 28 ust. 5 Ustawy mówi, że „Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to 
z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.” 
 
Skutki ustanowienia PZO 
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PZO jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym formalnie obowiązuje wobec wszystkich osób fizycznych i prawnych w granicach 
OSOP (i ewentualnie na terenach sąsiednich, o ile PZO zawiera ustalenia dotyczące takich terenów). Z drugiej strony, w świetle Ustawy  
z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r., PZO nie może zawierać powszechnych zakazów ani 
nakazów, a jedynie określone działania, za których wykonanie mają odpowiadać wymienione w PZO podmioty. W rezultacie, PZO mimo, 
że jest aktem prawa miejscowego, jest faktycznie bezpośrednio kierowany do stosunkowo wąskiej grupy podmiotów, które mają wdrażać 
działania ochronne. Na ogół są to te podmioty, które na danym obszarze Natura 2000 prowadzą działalność gospodarczą na siedliskach 
przyrodniczych i/lub siedliskach gatunków będących przedmiotami ochrony. W przypadku PZO dla OSOP Puszcza Piska będą to przede 
wszystkim nadleśnictwa, ale także podmioty władające terenami rolnymi istotnym z punktu widzenia zachowania przedmiotów ochrony oraz 
podmioty zarządzające wodami śródlądowymi bądź prowadzące na nich działalność gospodarczą. 
PZO może jednak pośrednio wpływać na kształtowanie miejscowego prawa w zakresie planowania przestrzennego poprzez wskazywanie 
wytycznych do wojewódzkich planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na lokalną skalę zagadnień, można się spodziewać, że w praktyce 
najistotniejsze będą wskazania do zmian studiów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Należy podkreślić, że ustalenie takich wskazań nie rodzą obowiązku zmiany tych dokumentów przez gminy. 
Wskazania te pełnią w ochronie określonego obszaru Natura 2000 podwójną rolę:  
 stanowią one dla potencjalnych inwestorów, publicznych czy prywatnych, wskazówkę co do tego, jakiego typu przedsięwzięcia są na 

określonych terenach niedopuszczalne bądź niewskazane ze względu na cele ochrony obszaru Natura 2000 mimo, że w świetle 
istniejących gminnych dokumentów planistycznych mogą być realizowane; 

 stanowią dla władz gminnych wskazówkę przy sporządzaniu nowych dokumentów planistycznych.  



 

26 
 

Co do możliwości realizacji przedsięwzięć, należy podkreślić, że ustalenia PZO nie zastępują ani ocen oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, ani strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla planów i programów. Z drugiej strony, art. 37 Ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli na obszarze Natura 2000 zostaną podjęte działania niezgodne z ustaleniami PZO, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych 
czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków”. Można więc liczyć się 
z tym, że na etapie opiniowania/ uzgadniania przedsięwzięć lub planów/programów (w tym dotyczących planowania przestrzennego) RDOŚ 
będzie negatywnie odnosił się do tych przedsięwzięć, planów lub programów, które są sprzeczne albo z działaniami zaplanowanymi w PZO, 
albo z zawartymi w PZO wskazaniami do dokumentów planistycznych. 
 
 
Ponieważ PZO określa działania do realizacji przez określone podmioty, istotną sprawą jest to, kto ma ponieść koszty tych działań. 
W tej kwestii art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi, co następuje:  
 
„Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, 
na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor ochrony środowiska może 
zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz 
niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także 
wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń”. 
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Z powyższego wynika, że: 
- na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć Lasy Państwowe ani dzierżawcy jezior 

i gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
- na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć rolnicy, którzy realizują programy 

rolnośrodowiskowe, będące programami wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości 
- zawarcie przez RDOŚ umów z ewentualnymi innymi podmiotami, które będą musiały dostosować swoją działalność do wymogów 

ochrony PZO, nie jest obligatoryjne.   
 
Należy w tym miejscu podkreślić, że przedstawione ograniczenia odnoszą się tylko do kosztów dostosowywania działalności gospodarczej, 
rolnej, leśnej, łowieckiej lub rybackiej, a nie do kosztów działań o charakterze stricte ochronnym. Dla przykładu, nadleśnictwo, które 
na swoim terenie będzie musiało dostosować do wymogów PZO sposób rębnego użytkowania lasów, nie będzie mogło liczyć na zwrot 
ewentualnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, natomiast będzie mogło ubiegać się o rekompensatę np. za rozmieszczenie budek 
lęgowych dla włochatki czy naprawę bocianiego gniazda przy leśniczówce, jeżeli takie działania znajdą się w PZO. Do kwestii kosztów 
realizacji działań wynikających z PZO odnosi się bowiem także art. 39 Ustawy, który brzmi następująco:  
 
„Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę 
są finansowane z budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.” 
 
Z Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika, 
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że w PZO nie określa się źródeł finansowania działań. Art. 39 Ustawy stanowi jednak mocną podstawę do ubiegania się o środki publiczne 
na realizację działań przewidzianych w PZO. Oczywiście, aby środki takie były dostępne w praktyce, należy równolegle z pracami nad PZO 
lub bezpośrednio po ich zakończeniu podjąć starania o zabezpieczenie odpowiednich kwot przez wymienione w art. 39 instytucje.  
 
Spotkania dyskusyjne 
 
W trakcie prac nad PZO przewiduje się przeprowadzenie 4 spotkań z przedstawicielami interesariuszy z OSOP. Spotkania te będą jednym  
z elementów umożliwiającym społeczeństwu, w tym osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w OSOP, udział w pracach 
nad PZO. Ustalono następujący terminarz spotkań: 
 
- 22.06.2012 r 
- 04.09.2012 r. 
- 21.09.2012 r. 
- 01.10.2012 r. 
 
Spotkania będą miały na celu: 
- zapoznanie interesariuszy z ideą sieci Natura 2000 
- zapoznanie interesariuszy ze specyfiką OSOP Puszcza Piska 
- omówienie przedmiotów ochrony w OSOP Puszcza Piska, w tym przedstawienie podstawowych informacji o biologii i wymogach 

siedliskowych poszczególnych gatunków, oraz o ich populacjach w OSOP 
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- przedstawienie i przedyskutowanie zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony 
- przedstawienie i przedyskutowanie celów ochrony sformułowanych w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony 
- przedstawienie i przedyskutowanie propozycji działań dotyczących poszczególnych przedmiotów ochrony, w tym działań z zakresu 

ochrony czynnej, dostosowania metod gospodarowania, monitoringu realizacji PZO i uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony. 
 
 
 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z1p A005 
Perkoz 
dwuczuby 

Podiceps cristatus   900-1100  B B C B  

Z2 A021 Bąk Botaurus stellaris   60-80  C B C B  

Z3 A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

  10-15  C B C C  
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Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z4 A030 Bocian czarny Ciconia nigra   10-15  C B C C  

Z5p A036 Łabędź niemy Cygnus olor   150-200  B B C B  

Z6p A052 Cyraneczka Anas crecca   25-35  B C C C  

Z7p A058 Hełmiatka Netta rufina   2-4  A C B B  

Z8p A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

  150-200  B B C B  

Z9p A070 Nurogęś Mergus merganser   40-50  B B C B  

Z10 A072 Trzmielojad Pernis apivorus   70-100  B B C B  
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Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z11 A073 Kania czarna Milvus migrans   15-20  B C C C  

Z12 A074 Kania ruda Milvus milvus   5-10  C C C C  

Z13 A075 Bielik Haliaeetus albicilla  32-37   B B C B  

Z14 A081 
Błotniak 
stawowy 

Circus aeruginosus   80-100  C B C C  

Z15 A089 Orlik krzykliwy Aquila pomarina   80-90  B B C B  

Z16 A094 Rybołów Pandion haliaeetus   4-5  B C B B  

Z17p A099 Kobuz Falco subbuteo   40-50  C B C C  
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Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z18 A119 Kropiatka Porzana porzana   40-60  C C C C  

Z19 A120 Zielonka Porzana parva   70-100  B B C B  

Z20 A122 Derkacz Crex crex   400-500  C C C C  

Z21 A127 Żuraw Grus grus   500-600  B B C B  

Z22p A165 Samotnik Tringa ochropus   180-200  B C C B  

Z23p A207 Siniak Columba oenas   250-300  C B C B  

Z24 A215 Puchacz Bubo bubo  0-2   C C B C  
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Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z25 A223 Włochatka Aegolius funereus  
100-
160 

  B B B B  

Z26 
 

A224 Lelek 
Caprimulgus 
europaeus 

  350-450  B B C B  

Z27 A229 Zimorodek Alcedo atthis   30-40  C C C C  

Z28 A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius  
700-
800 

  C B C B  

Z29p A246 Lerka Lullula arborea   800-1000  C B C C  

Z30p A298 Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus 

  600-700  C B C B  

Z31p A307 Jarzębatka Sylvia nisora   250-300  C B C C  
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Lp Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pok-
rycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Pop. 
migr.

Ocena 
pop. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna

Opini
a dot. 
wpisu 

Z32p A320 
Muchołówka 
mała 

Ficedula parva   400-450  B C C B  

Z33p A391 Kormoran 
Phalacrocorax 
carbo 

  800-1000  B B C B  

Z34 A409 Cietrzew Tetrao tetrix tetrix  0-2   C C B C  

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 
ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 
indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.  
 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwi zainteresowanym osobom 
i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.  

 Na każdym etapie opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska, przyjęto 
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zasadę otwartości i jawności w stosunku do wszystkich zainteresowanych grup społecznych. Takie założenie pozwoli na zapewnienie 
skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów ochrony/zadań ochronnych akceptowanych przez grupy interesu. 
 Wszelkie działania w zakresie konsultacji społecznych będą odbywały się w formie pisemnej. W tej formie przekazywane będą 
wszelkie wnioski ze strony zainteresowanych stron oraz informacje, podsumowania, zapytania itp. 
Ponadto założono przeprowadzenie czterech warsztatów: 
- informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, który odbędzie się 04.09.2012 r.  

w Nadleśnictwie Maskulińskie, mającego na celu przekazanie informacji o projekcie, przedstawienie najważniejszych problemów 
związanych z przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, wyłonienie członków Zespołu Lokalnej Współpracy spośród uczestników 
spotkania oraz wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, 
wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru;  

- dyskusyjnych – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW. 
 Informacje odnośnie projektu planu zadań ochronnych zostaną umieszczone w gazecie lokalnej - „Gazeta Olsztyńska”, tablicy 
ogłoszeń RDOŚ, stronie internetowej RDOŚ http://olsztyn.rdos.gov.pl/ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natur 2000”.  Informacje 
na temat warsztatów zostaną rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych 
Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną wszystkim interesariuszom. 
 Uwagi do Projektu Planu Zadań Ochronnych można zgłaszać na adres: molszewka@intertim.pl 
 Kluczowe grupy interesu, tj. o dominującym wpływie na obszar NATURA 2000, wynikającym ze skali lub charakteru prowadzonej 
działalności, będą na bieżąco zapraszane do udziału w procesie opracowania projektu, w ramach spotkań roboczych. 
 W przypadku wystąpienia zasadniczego konfliktu pomiędzy proponowanymi zadaniami ochronnymi, a oczekiwaniami mieszkańców 
lub innych grup interesu przewiduje się możliwość zorganizowania spotkania z radą gminy przy udziale mieszkańców – w ramach sesji rady 
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gminy. 
 Całość korespondencji wraz z protokołami ze spotkań i listami obecności będzie gromadzona w celu udokumentowania przebiegu 
procesu komunikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  
 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 
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Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
 

planowanie przestrzenne, polityka regionalna, 
promocja regionu województwa warmińsko-
mazurskiego, udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

ul. Emilii Plater 1 
10-562 Olsztyn 

tel:  89 521 90 00 
fax:  89 521 95 69 
e-mail: do@warmia.mazury.pl 

Marszałek Województwa 
Podlaskiego 
 

planowanie przestrzenne, polityka regionalna, 
promocja regionu województwa podlaskiego, 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1,      

   15-888 Białystok 

tel: 85 74 97 549 
fax: 85 74 97 567 
e-mail:kancelaria@umwp-podlasie.pl 

Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 
 

planowanie przestrzenne, polityka regionalna, 
promocja regionu województwa mazowieckiego, 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 

tel: 22 5979-100 
fax: 22 5979-290 
e-mail: 
urzad_marszalkowski@mazovia.pl 
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Starostwo Powiatowe  
w Mrągowie 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

 
ul. Królewiecka 60A 

11-700 Mrągowo 

 
tel: 89 741-01-50 
fax: 89 741-72-75 
e-mail:  
sekretarz@powiat.mragowo.pl 
 

Starostwo Powiatowe 
 w Olsztynie 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

 
ul. Pl. Bema 5 
10-516 Olsztyn 

 
tel:  89 527 21 30 
fax: 89 527 24 14 
e-mail:starostwo@powiat-
olsztynski.pl 

Starostwo Powiatowe  
w Piszu 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

 
ul. Warszawska 1 

12-200 Pisz 

 
tel: 87 425-47-00 
fax: 87 425-47-01 
e-mail: 
starosta.npi@powiatypolskie.pl  
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Starostwo Powiatowe  
w Szczytnie 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

ul. H. Sienkiewicza 1 
12-100 Szczytno 

 
tel: 89 624 70 00 
fax: 89 624 70 05 
e-mail: 
sekretariat@powiat.szczytno.pl 
 

Starostwo Powiatowe  
w Kolnie 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

ul. 11 Listopada 1 
18-500 Kolno 

Tel.:  86 278 24 29 
fax:  86 278 20 92 
e-mail: powiatkolno@home.pl 
 

 
Starostwo Powiatowe  
w Ostrołęce 
 

regionalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

ul. Pl. Gen.  
Józefa Bema 5 

07-410 Ostrołęka 

 
tel: 29 764 36 45 
fax: 29 764 32 81 
e-mail: 
promocja@powiatostrolecki.pl 
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Urząd Miasta 
i Gminy Mikołajki 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Kolejowa 7 
11-730 Mikołajki 

tel:  87 42 19 050 
fax: 87 42 19 099 
e-mail:  mikolajki@mikolajki.pl 
 

Urząd Gminy Mrągowo 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji  o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Królewiecka 60A 
11-700 Mrągowo 

 
 
tel: 89 741 29 24 
fax: 89 741 29 24 
e-mail: poczta@gminamragowo.pl 
 

Urząd Gminy Piecki 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
 

ul. Zwycięstwa 34 
11-710 Piecki 

 

tel: 89 742 20 29 
fax: 89 742 20 65 
e-mail: gmina@piecki.com.pl 
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Urząd Gminy Sorkwity 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Olsztyńska 16a 
11-731 Sorkwity 

 
tel. 89 742-81-79 
fax: 89 742-85-30 
e-mail: 
sorkwity.gmina@mragowo.net 
 

Urząd Gminy Biskupiec 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

Al. Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec 

 
tel: 89 715 01 10 
fax: 89 715 24 37 
e-mail: ratusz@biskupiec.pl 
 
 

Urząd Gminy Orzysz 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Giżycka 15 
12-250 Orzysz 

 
tel.: 87 424 10 40 
tel.: 87 424 10 60 
fax.: 87 424 10 50 
e-mail.: um@orzysz.pl 
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Urząd Gminy Pisz 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

 
telefon: 87 423 52 10 
fax: 87 423-54 12 
e-mail:  pisz@home.pl 
 

Urząd Miasta 
 i Gminy Ruciane-Nida 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
Al. Wczasów 4 

12-220 Ruciane-Nida 

tel. 87 425 44 30 
fax. 87 425 44 56 
e-mail:  umig@ruciane-nida.pl 
 

Urząd Gminy Dźwierzuty 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
ul. Niepodległości 6 
12-120 Dźwierzuty 

 
tel. 89 621 12 32 
fax. 89 621 12 33, 
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl 
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Urząd Gminy Rozogi 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
ul. 22 Lipca 22 
12-114 Rozogi 

 
tel. 89 722 60 02, 722 60 38 
fax. 89 722 60 02 w.50 
e-mail: sekretariat@rozogi.pl 

 
Urząd Gminy Szczytno 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
ul. Sienkiewicza 1 
12-100 Szczytno 

 
tel. 89 623 25 80 do 97 
fax. 89 623 25 92 
e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl 
 

Urząd Gminy Świętajno 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

ul. Grunwaldzka 15 
12-140 Świętajno 

 
tel: 89 623 20 60 
fax. 89 623 20 76 
e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl 
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Urząd Gminy Kolno 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska 

na obszarze gminy 

ul. Wojska Polskiego 20 
18-500  Kolno 

tel: 86 278 25 67 
fax: 86 278 91 36 
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl 

Urząd Gminy Turośl 
 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
ul. Jana Pawła II 49 

 
18-525 Turośl 

 
tel. 86 278 67 65  
fax: 86 278 61 49 
e-mail: sekretariat@turosl.pl 
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Urząd Gminy Łyse 

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

na obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze gminy 

 
ul. Ostrołęcka 2 

07-437 Łyse 

tel. 29 772 50 03 
fax: 29 772 50 03  
e-mail: ug_lyse@wp.pl 
 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
urządzeń wodnych, polityka hydrologiczna 

 

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

tel: 22 58 70 211 
fax: 22 587 02 02                                 
e-mail:  
sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 
 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych  
w Białymstoku 
 

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i  
udostępnianie informacji 

w zakresie ochrony lasu i edukacji ekologicznej 
na obszarze Lasów 

Państwowych 

 
ul. Lipowa 51 

15-424 Białystok 

 
tel: 85 748 18 00 
fax: 85 652 23 73 
e-mail:  rdlp@bialystok.lasy.gov.pl 
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Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Olsztynie 
 

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i  
udostępnianie informacji 

w zakresie ochrony lasu i edukacji ekologicznej 
na obszarze Lasów 

Państwowych 

 
ul. Kościuszki 46/48 

10-959 Olsztyn 

tel: 89 521 01 16 
fax: 89 527 55 88 
e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.p  
 

Nadleśnictwo Drygały 
realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

Drygały, ul. Grunwaldzka 
22 

12-230 Biała Piska 

tel: 87 424 05 60 
fax: 87 424 05 70 
e-mail: 
drygaly@bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Mrągowo 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

ul. Warszawska 49 
11-700 Mrągowo 

tel: 89 741 22 36 
fax: 89 741 22 37 
e-mail:  
mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl 
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Nadleśnictwo 
Maskulińskie 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

ul. Rybacka 1 
12-220 Ruciane Nida 

tel: 87 424 16 00 
fax: 87 424 16 19 
e-mail: 
maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl 
 

Nadleśnictwo Pisz 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

ul. Gdańska 24, 
12-200 Pisz 

tel: 87 424 15 00 
fax: 87 424 15 01 
e-mail:  pisz@bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Spychowo 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

ul. Mazurska 3 
12-150 Spychowo 

tel/fax. 89 622 50 82/83 
e-mail:  
spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl 
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Nadleśnictwo Strzałowo 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

 
Strzałowo 2 

11 – 710 Piecki 

tel: 742 11 65 
e-mail:  
strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Nowogród 
 

realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów 
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa 

Dębniki 80, 
18-416 Zbójna 

tel: 86 217 55 83 
tel/fax: 86 217 56 98 
e-mail:  
nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl 

Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Olsztynie 

zadania z zakresu obronności kraju 
 

ul. Jagiellońska 53 
10-283 Olsztyn 

tel: 89 542-18-40  
      89 542-18-65 
e-mail: wszwolsztyn@wp.mil.pl 

Gospodarstwo Rybackie 
PZW w Suwałkach 

użytkownik rybacki m. in. jeziora Nidzkie, 
Jegocin, Jegocinek, 

Pogubie Wielkie 

ul. M.Konopnickiej 10 
16-400 Suwałki 

tel: 87 566 36 36 
tel/fax: 87 566 40 05 
e-mail:  pzw@suwalki.com.pl 
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Gospodarstwo Rybackie 
„Śniardwy” Sp.z.o.o 

użytkownik rybacki m. in. jeziora  Śniardwy, 
Seksty 

Okartowo 7A 
12-250 Okartowo 

tel: 87 425-30-06 
fax: 87 425 32 98 
e-mail: grybsniardwy@poczta.onet.pl 
 

Gospodarstwo Rybackie 
Mrągowo 

użytkownik rybacki m. in. jeziora Mokre, 
Kołowin, Białe, Gant, Nawiady, Kołowinek 

ul. Młodkowskiego 22 
11-700 Mrągowo 

 

tel: 89 741 34 22 
e-mail:  gospryb@onet.eu 

 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
 w Białymstoku 
 

Organ nadzorujący część obszaru 
Natura 2000 

ul. Dojlidy  
Fabryczne 23 

15-554 Białystok 

tel: 85 740 69 81 wew. 10,  
      85 740 33 80 wew. 10 
fax: 85 740 69 82 
e-mail:  biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska  
w Warszawie 

Organ nadzorujący część obszaru  
Natura 2000 

 
ul. Henryka Sienkiewicza 

3 
00-015 Warszawa 

tel.: 22 556 56 00 
fax: 22 556 56 02 
email:  rdos.warszawa@rdos.gov.pl 
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Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska  
w Olsztynie 

 
Organ nadzorujący obszar  

Natura 2000 

 
ul. Dworcowa 60 
10-437 Olsztyn 

 
tel: 89 537 21 00 
fax: 89 527 04 23 
e-mail:  
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 
 

Mazurski Park 
Krajobrazowy 

 zachowanie wartości krajobrazu, bogatej flory i 
fauny, ochrona przyrody w granicach MPK 

Krutyń 66 
11-710 Piecki 

tel: 89 742 14 05 
fax: 89 742 14 05 

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie 
 

prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego 
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, 

rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 
domowego, upowszechnianie programów  

rolnośrodowiskowych 

ul. Jagiellońska 91 
10-356 Olsztyn 

tel/fax. 89 535 76 84, 
             89 526 44 39, 
             89 526 82 29 
e-mail:  sekretariat@w-modr.pl 
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Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego  
w Piszu 

prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 

rolnośrodowiskowych 

ul.Wojska Polskiego 33 
12-200 Pisz 

tel:  87 423 20 33 
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl 

Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego  
w Mrągowie 

prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 

rolnośrodowiskowych 

ul.Kormoranów 1 
11-700 Mrągowo 

tel/fax: 89 741 24 51 
e-mail:  pzdr.mragowo@w-modr.pl 

Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego  
w Szczytnie 

prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 

rolnośrodowiskowych 

ul. Kościuszki 1/6 
12-100 Szczytno 

tel/fax  89 624 30 59 
e-mail: pzdr.szczytno@w-modr.pl 
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Warmińsko-Mazurska  
Izba Rolnicza 

działalność na rzecz rozwiązywania 
problemów rolnictwa, reprezentowanie 

interesów rolników, działania m.in. 
na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, w szczególności kształtowania 
świadomości ekologicznej producentów rolnych 

ul. Lubelska 43A 
10-410 Olsztyn 

tel/fax 89 534 05 67, 527 71 89 
e-mail:  wmirol@wmirol.org.pl 

Agencja Restrukturyzacji 
 i Modernizacji Rolnictwa 
Oddział w Olsztynie 
 

Agencja płatnicza zajmująca się wdrażaniem 
wspólnotowych i krajowych instrumentów 
wpierających rolnictwo i tereny wiejskie  

ul. św. Wojciecha 2, 
10-038 Olsztyn 

tel: 89 521 09 20 
tel: 89 521 09 22 
fax: 89 521 09 20 
e-mail: 
warminsko_mazurski@arimr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji 
 i Modernizacji Rolnictwa 
Oddział w Łomży 

Agencja płatnicza zajmująca się wdrażaniem 
wspólnotowych i krajowych instrumentów 
wpierających rolnictwo i tereny wiejskie  

ul. Nowa 2 
18-400 Łomża 

tel: 86 215 63 87 
tel: 86 215 63 12 
fax: 86 216 70 32 
e-mail:  podlaski@arimr.gov.pl 
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Agencja Nieruchomości 
Rolnych Oddział 
Terenowy w Olsztynie 

zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu 
Państwa 

ul. Głowackiego 6 
10-448 Olsztyn 

tel:89 524 88 01 
fax. 89 52488 02 
e-mail:  olsztyn@anr.gov.pl 

Agencja Nieruchomości 
Rolnych Oddział 
Terenowy w Warszawie 

zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu 
Państwa 

ul. Plac Bankowy 2 
00-095 Warszawa 

tel: 22 531-16-71,  
      22 635-66-77 
fax. 22 635-40-00 
e-mail: warszawa@anr.gov.pl 

Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Olsztynie 

Zarządzanie w imieniu Marszałka Województwa 
wodami Skarbu Państwa nie podlegającymi 

KZGW 

ul. Partyzantów 24 
10-526 Olsztyn 

tel: 89 521-71-00, 
fax. 89 521-71-01, 
e-mail:  sekretariat@zmiuw.pl 
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Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku 

Zarządzanie w imieniu Marszałka Województwa 
wodami Skarbu Państwa nie podlegającymi 

KZGW 
ul. ul. Handlowa 6 
15-399 Białystok 

tel: 85 748 12 00 
fax:85 7481201  
sekretariat.wzmiuw@wzmiuw.wrotap
odlasia.pl 

Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie 

Zarządzanie w imieniu Marszałka Województwa 
wodami Skarbu Państwa nie podlegającymi 

KZGW ul. Ksawerów 8 
02-656 Warszawa 

tel: 22 566  20 00 
fax: 22 843 80 71 
e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 

Lokalna Grupa Działania  
„Mazurskie Morze” 

budowanie kapitału społecznego na wsi w celu 
pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej 

na rozwój obszaru wiejskiego, działania 
aktywizujące, promocyjne, szkoleniowe 

ul. Rynek 4A 
12-250 Orzysz 

tel/fax: 87 423 85 20 
e-mail:  
biuro@lgd.mazurskiemorze.pl 
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Stowarzyszenie 
Turystyczne Śniardwy - 
Nowe Guty 

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla 
żeglarzy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, 

przywrócenie wykorzystania dróg wodnych 

Nowe Guty 36, 
12-250 Orzysz 

tel.  502 501 004 
e-mail : 
bmarkiewicz@ambasador92.pl 

Stowarzyszenie 
„GreenPisz” 

promowanie ekologii i ochrony środowiska, a 
także walorów turystycznych Ziemi Piskej, 

działania 
na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Ul. Gdańska 22 
12-200 Pisz e-mail:  kontakt@greenpisz.pl 

Towarzystwo Turystyki 
Aktywnej "Zielone 
Mazury" 

promocja i wspieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego, działania 

na rzecz ochrony środowiska 
i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 
i turystycznych regionu 

Ul. Olsztyńska 21 A 
11-731 Sorkwity 

e-mail:  
administrator@zielonemazury.pl 
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Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Olsztynie 

nadzór nad zgodnością realizacji 
przedsięwzięć związanych z budowa dróg i 

autostrad z wymogami ochrony środowiska i 
statusem ochrony 

ul. Warszawska 89 
10-083 Olsztyn 

 
tel.: 89 521 28 00 
fax: 89 527 23 07 
e-mail:  
sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl 
 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Białymstoku 

nadzór nad zgodnością realizacji 
przedsięwzięć związanych z budowa dróg i 

autostrad z wymogami ochrony środowiska i 
statusem ochrony 

ul. Zwycięstwa 2 
Białystok 15-703 

tel.: 85 664 58 50 
fax: 85 652 37 08 
e-mail: 
sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl 

Komitet Ochrony Orłów ochrona i badania ptaków drapieżnych 
ul. Niepodległości 53/55

10-044 Olsztyn 

tel.: 89 535 32 54 
fax: 89 535 32 54 
e-mail:  koo@free.ngo.pl 
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Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony 
Ptaków 

ochrona dzikich ptaków i ich siedlisk, działania 
zmierzające do zachowania 

i promowania dziedzictwa przyrodniczego 

ul. Woj. Polskiego 12/1 
19-104 Trzcianne 

tel.:  85 738 50 37 
e-mail: podlasie@otop.org.pl 

Klub Przyrodników ochrona przyrody 
ul .1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 
tel/fax:  68 382 82 36 
e-mail:  kp@kp.org.pl 

FPP Consulting sp. z.o.o. 
Wykonawca inwentaryzacji ornitologicznej 

 OSOP Puszcza Piska 
ul . ul. Wilcza 50/52 
00-679 Warszawa 

tel. 22 623 03 03 
fax. 22 398 72 76 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje Kontakt 

Iwona Mirowska- 
Ibron 

Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 09  

Maria Mellin Zastępca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 00 

Marzena 
Olszewska 

Koordynator Planu InterTIM - Wykonawca molszewska@intertim.pl 
tel. 607 399 666 

Joanna Popko Ekspert ds. GIS InterTIM - Wykonawca joannapopko@intertim.pl 
tel. 607 399 666 

Piotr Kwiatkowski Ekspert przyrodnik ŚRODOWISKO S.C. - Wykonawca ssc@post.pl 
609 242 908 
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Aleksandra 
Krzysztoń-

Rzodkiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

rzodkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 09 

Elwira  Bałdyga Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 19 

Andrzej Ryś Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Strzałowo andrzej.rys@olsztyn.las.gov.pl 
89 742 13 64 

Teresa Smolicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie - Kozłowo 600246524 

Krystyna Idziorek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie - Kozłowo k.idziorek@flipper-grafik.at 

518 671 479 

Mirosław 
Idźkowski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie - Kozłowo tereskamirek@gmail.com 

89 742 84 35 

Antoni Słonka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołectwo Wiartel 602287133 
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Małgorzata 
Dymerska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy ZWiUW Olsztyn RO Szczytno szczytno@zmiuw.pl 
89 624 30 32 

Jerzy Komsta Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie Turystyczne Śniardwy 
– Nowe Guty 

Jerzykomsta@gmail.com 
662 165 076 

Mirosław 
Wiśniewski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy ZMiUW R.O. Mrągowo mirekwisniewski@interia.pl 
660 938 545 

Beata Woźniak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Mrągowo ros@powiat.mrągowo.pl 
89 741 01 59 

Sławomir 
Gruchała 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Mrągowo gospryb@onet.eu  
89 741 34 22 

Henryk Kulas Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Mrągowo gospryb@onet.eu 
89 741 34 22 

Barbara 
Kuźmicka-Rogala

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach barbara.rogala@onet.eu 
87 421 90 77 
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Katarzyna 
Paterman 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach 87 421 90 56 

Alicja 
Kruszelnicka 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Mazurski Park Krajobrazowy 89 742 14 05 

Elżbieta 
Maszkiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz pisz@bialystok.lasy.gov.pl 
607 101 999 

Adam 
Kwiatkowski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok adam.kwiatkowski@bialystok.lasy.gov.pl 
85 748 18 25 

Andrzej Waszczuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ w Warszawie, WST I w 
Ostrołęce 

andrzej.waszczuk.warszawa@rdos.gov.pl 
 

Dariusz 
Kręciewski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Nowogród d.kreciewski@bialystok.lasy.gov.pl 
86 217 52 91 

Monika 
Grzywińska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz pisz@bialystok.lasy.gov.pl 
697 201 239 
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Jerzy Bancewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy W-MODR Olsztyn j.bancewicz@w-modr.pl 
697 632 064 

Marek Kragiel Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Śniardwy grybsniardwy@poczta.onet.pl 
695 216 420 

Maciej Ligocki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Spychowo spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl 
660712934 

Karol Lisowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie PZW w 
Suwałkach, Zakład Rybacki Ruciane 

Nida 

karolis72@wp.pl 
87 423 10 11 

Kamil Gurowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok kamil.gurowski@bialystok.lasy.gov.pl 
668 136 658 

Andrzej 
Knyżewski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PZDR Pisz pzdr.pisz@w-modr.pl 
87 423 20 33 

Robert Stabiński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie PZW w 
Suwałkach 

pzw@suwalki.com.pl 
87 566 40 05 
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Marek Gruzeł Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Nowogród m.gruzel@bialystok.lasy.gov.pl 
608 329 577 

Grażyna Czalej-
Gawrycka 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Giżycko grazyna.czalej@bialystok.lasy.gov.pl 
508 106 377 

Bożena Rybicka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy ZMiUW w Olsztynie Oddział w Piszu pisz@zmiuw.pl  
87 423 31 92 

Jarosław 
Wawrzyniak 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Maskulińskie j.wawrzyniak@bialystok.lasy.gov.pl 
87 424 16 02 

Ewa Stajuda Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich 

e.stajuda@jeziora.com.pl 
87 429 16 48 

Andrzej Chudzicki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Mazurska Służba Ratownicza-
Okartowo 

biuro@msr-okartowo.pl 
601 304 418 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji
Źródło dostępu do danych 

Województwo olsztyńskie. Opis 
projektowanego rezerwatu na jeziorze 
Lisiny. Bez daty 

Krótki opis rezerwatu, podpisany przez  
Jana Panfila (Woj., Kons. Przyrody) i J. 
Bartkowskiego (Dyr. Zarządu Lasów 
Państwowych) 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 
Materiały 
niepublikowane 

Kosicki Stanisław. Jezioro Lisunie. Bez 
daty 

Wyniki badania podst. parametrów 
fizykochemicznych i planktonu wrotkowego 
w 1958 r. 

 

Nikła RDOŚ Olsztyn, papier 
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Pismo kierownika Stacji 
Hydrobiologicznej do Prezydium WRN, 
1955 r. 

Doniesienie mgr Andrzeja Szczepańskiego  
o stwierdzeniu w jez. Lisunie kłoci 
wiechowatej i jezierzy (Najas sp.).  

Nikła RDOŚ Olsztyn, papier 

Sprawozdanie z badań prowadzonych w 
jeziorze Pierwos w 2001 roku. Bez 
daty, bez autora 

Krótki opis badań makrofitów i retencji 
pierwiastków (N, P), przypuszczalnie 
wykonanych przez Stację Hydrobiologiczną 
w Mikołajkach. 

Nikła RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Protokół ze spotkania przedstawicieli 
WKOP z przedstawicielami LP w 
sprawie dotyczącej ochrony rezerwatu 
Pierwos w aspekcie dużego pogłowia 
jeleniowatych. Bez daty, po marcu 2000 
r. Protokołował St. Dąbrowski 

Wypracowanie tymczasowych zasad 
regulacji pogłowia jeleniowatych 

Nikła RDOŚ Olsztyn, papier 
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Pismo dyrektora MPK do N-ctwa 
Strzałowo w sprawie prac leśnych do 
wykonania w 1995 r. w rezerwatach na 
terenie MPK  

Wytyczne prac leśnych dla nadleśnictwa 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Opis projektowanego rezerwatu 
przyrody Pierwos wraz z 
uzgodnieniami. Bez daty (po 1 I 1979) 

Opis rezerwatu i propozycje zakazów, cel 
ochrony Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 

Projektowany rezerwat przyrody 
PIERWOS Nadleśnictwo Strzałowo 
Obręb Strzałowo. Stan na 1 I 1979 rok 

Charakterystyka przyrodnicza, szczegółowy 
opis świata roślinnego i zwierzęcego (w tym 
wykaz gatunków ptaków) tabele 
drzewostanowe, rejestr powierzchniowy 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Notatka służbowa w sprawie 
wydzielania się posuszu dębowego w 
rezerwacie Krutynia Dolna, St. 
Karczewski, 2005 r. 

Notatka z wizji lokalnej 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 
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Protokół pokontrolny. Wrzesień 2006 r., 
WKP, Inspektor Wojewódzki, 
Nadleśniczy Nctwa Maskulińskie 

Protokół z kontroli pól biwakowych i 
ośrodków wypoczynkowych nad j. Nidzkim 
– wniosek o likwidację ośrodka TZF Polfa 
SA 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Pismo Burmistrza Rucianego-Nidy do 
WM UW w Olsztynie ws. strefy ciszy 
na j. Nidzkim, sierpień 2001 r. 

Wniosek o zmniejszenie strefy ciszy 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Obiekty turystyczne znajdujące się na 
terenie Nctwa Maskulińskie. Bez daty 

Wykaz obiektów turystycznych na gruntach 
LP Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 
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Krzywosz T. Chybowski Ł. Rezerwat 
krajobrazowy „Jezioro Nidzkie” . 
Ocena stanu środowiska i działalności 
rybackiej w latach 1995-2000. IRŚ 
Zakład Rybactwa Śródlądowego, 
Giżycko 2001 

Opis warunków fizyczno-chemicznych, 
ichtiofauny i odłowów regulacyjnych 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Kostrzewska-Szlakowska I., 
Kalinowska K.  Opracowanie dotyczące 
Kruczego Stawu położonego w 
rezerwacie Królewska Sosna. Centrum 
Badań Ekologicznych PAN. Bez daty, 
po 2006 r. 

Szczegółowy opis jeziora humusowego 
(parametry fizykochemiczne, plankton, 
produkcja pierwotna i bakteryjna, sieć 
troficzna planktonu, opis roślinności 
naczyniowej 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 
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Polakowski B. Ogólna charakterystyka 
geobotaniczna oddziałów 164, 165, 177 
i 178 leśnictwa Zakręt Nadl. Strzałowo 
(wg mapy przeglądowej nadl. 
Strzałowo z 1 X 1967 r.) w związku z 
projektem włączenia ich do rezerwatu 
„Królewska Sosna”. Olsztyn, 1980 r. 

Opis roślinności wodnej, torfowiskowej i 
leśnej fragmentu Puszczy 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Młynek T., Polakowski B.  
Wojciechowska H. Charakterystyka 
przyrodnicza rezerwatu przyrody w 
nadleśnictwie Krutyń. Olsztyn, 1957 

Szczegółowy opis roślinności obecnego 
rezerwatu Królewska Sosna 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Faliński J. Rezerwat Strzałowo (pow. 
Mrągowo),  1958 

Szczegółowy opis roślinności rezerwatu i 
zachodzących w nim zmian sukcesyjnych w 
kierunku uzyskania zgodności z warunkami 
siedliskowymi 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 
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Decyzja WKP ws. zgody na usunięcie 
posuszu, 2007 r. 

Zgodna na usunięcie drzew (sosna, świerk i 
dąb)zasiedlonych przez szkodniki w 
rezerwatach Krutynia, zakręt, Pierwos i 
Strzałowo 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

Wniosek WKP o zmianę granic 
rezerwatu „Zakręt”, 1981 r., wraz z 
charakterystyką geobotaniczną prof. B. 
Polakowskiego z 1980 r. 

Charakterystyka geobotaniczna na 
podstawie zdjęć fitosocjologicznych z lat 
1973-75 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Zatwierdzenie planu ochrony rezerwatu 
Piłaki na lata 2001-2021 – WKP, 2001r.

Pismo zatwierdzające plan ochrony 
Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Operat rybackiego gospodarowania w 
kompleksie jeziora Ogrodowego. 
Olsztyn, 1994 

Opis ogólny oraz opis flory i ichtiofauny 
kompleksu jez. Ogrodowego, zasady 
prowadzenia gosp. rybackiej  

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 
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Proponowany plan zagospodarowania 
projektowanego rezerwatu 
„KRUTYNIA im. M. Wańkowicza” 
(fragment), bez daty, A. Kruszelnicka 

Propozycje zagospodarowania terenów 
graniczących z projektowanym rezerwatem 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Opinia Przewodniczącego Rady MPK 
ws. udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na rybackie 
użytkowanie obwodu rybackiego nr 37c 
rzeki Pisy (jeziora Gardyńskie, 
Malinówko, Jerzewko), Kturyuń, 1999r.

Opinia negatywna, wzmianka o 
występowaniu cennych gatunków ptaków i 
znaczeniu jezior jako terenów lęgowych 
ptactwa i tarlisk ryb. 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Operat rybackiego gospodarowania w 
obwodzie rybackim Jeziora 
Gardyńskiego (Ogrodowe) na cieku 
Krutynia w dorzeczu rzeki Pisy nr 45 

Charakterystyka ogólna, w tym florystyczna 
i ichtiologiczna) kilku puszczańskich jezior 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 
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Szczegółowe zadania ochrony czynnej 
w 2002 r. dla użytkownika rybackiego 
jeziora Warnołty – zezwolenie WKP, 
2002 r. 

Opis zadań ochrony czynnej na 2002 r., do 
realizacji przy odłowach ryb na j. Warnołty 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 

System Informatyczny Lasów 
Państwowych 

Graficzno-tekstowa baza danych dotycząca 
stanu lasów i gospodarki leśnej w Lasach 
Państwowych 

Kluczowa 

Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych w Olsztynie, 
nadleśnictwa w granicach 

OSOP 

 

Niedźwiecki S., Czostkiewicz D., 
Czernek, S. Dębski P, Grabowska A., 
Kusewicz S., Sieracki P., Trzciński K. 
Inwentaryzacja ornitologiczna Obszaru 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000 PLB280008 Puszcza Piska. FPP 
Consulting sp. z o.o., Warszawa 2012 

Inwentaryzacja ornitologiczna OSOP 
Puszcza Piska 

Kluczowa 
Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, pliki shp, PDF i 

docx 



 

73 
 

 
Dane RDOŚ Olsztyn dotyczące 
stwierdzeń i siedlisk wybranych 
gatunków ptaków w OSOP 

Dane dotyczące stwierdzeń i siedlisk m.in. 
cietrzewia, puchacza, rybołowa, bielika, 
kani rudej i kani czarnej 

Bardzo duża
RDOŚ Olsztyn 

Pliki shp 

Program gospodarczo-ochronny 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Mazurskie” praca zesp. pod kier. 
M. Żurkowskiego. RDLP Olsztyn, 
RDLP Białystok, 2004 r.  

 

Bardzo duża www.bialystok.lasy.gov.pl 

Plany, programy, 
strategie 

Plan urządzenia gospodarstwa 
rezerwatowego rezerwatu „Królewska 
Sosna” położonego w Nadleśnictwie 
Krutyń, w gromadzie Ukta, w pow. 
mrągowskim, w woj. olsztyńskim (na 
okres 1961 – 1970 r.) , zatwierdzony   
w 1961 r.  

Szczegółowy opis rezerwatu Królewska 
Sosna, w tym roślinności i fauny (wzmianki 
o cennych gatunkach ptaków, m.in. gadożer 
– lista identyczna jak w przypadku planu 
urządzenia rez. Zakręt), zasady ochrony i 
gospodarowania 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 
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Plan zagospodarowania lasów 
rezerwatu częściowego Strzałowo na 
okres 1 X 1962 – 30 IX 1972 r., 
Olsztyn, 1962  

Szczegółowy opis rezerwatu, wytyczne 
gospodarowania, krótka informacja o faunie, 
w tym o ptakach Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

Projekt Planu ochrony rezerwatu 
„Zakręt” na okres do 2023 r.. Bez daty 
(ok. 2003 r.) 

Projekt rozporządzenia wojewody. 
Szczegółowy wykaz ornitofauny Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Plan urządzenia gospodarstwa 
rezerwatowego rezerwatu przyrody pod 
nazwą „Zakręt” ... na okres 1960/61 – 
1969/70, zatwierdzony przez MLiPD, 
1961 r. 

Szczegółowy opis rezerwatu Zakręt, w tym 
roślinności i fauny (wzmianki o cennych 
gatunkach ptaków, m.in. gadożer – lista 
identyczna jak w przypadku planu 
urządzenia rez. Królewska Sosna), zasady 
ochrony i gospodarowania 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 
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Plan ochrony rezerwatu „Piłaki” na 
okres 2000-2019, wyk. PROLAS 
Roman Wójcik, Wwa, 1999-2000 

Szczegółowy opis rezerwatu Piłaki, w tym 
roślinności i fauny (wykaz ornitofauny, opis 
znaczenia rezerwatu dla żurawia), opisy 
taksacyjne, mapy, zasady i wytyczne 
ochrony 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

Plan ochrony rezerwatu przyrody 
„Strzałowo” na okres 2003-2023 r.. 
Wyk. A. Zalewska, C. Hołdyński, A. 
Ryś, 2002 r. 

Szczegółowy opis rezerwatu Piłaki, w tym 
zmian roślinności w okresie 1958-2002, a 
także fauny (wykaz ornitofauny), 
zagrożenia, opisy taksacyjne, mapy, zasady i 
wytyczne ochrony 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Plan ochrony rezerwatu przyrody 
„Pupy”.  Planu urządzenia 
ekosystemów leśnych na okres od 1999 
do 2018 r. Wyk. C. Piórkowski, 
Białystok, 1999 r. 

Szczegółowy opis rezerwatu Pupy,  a także 
fauny (wykaz ornitofauny na podst. 
literatury), opisy taksacyjne, mapy, 
wskazania ochronne 

Istotna RDOŚ Olsztyn, papier 



 

76 
 

Plan ochrony rezerwatu „Królewska 
Sosna”, J. Kruszelnicki, A. Ryś, Krutyń 
2002 

Szczegółowy opis rezerwatu Królewska 
Sosna,  (wykaz ornitofauny na podst. badań 
terenowych), zagrożenia, opisy taksacyjne, 
mapy, wskazania ochronne, wnioski i 
zalecenia 

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier 

Plan urządzania rezerwatu przyrody 
„Jezioro Lisiny” w Puszczy Piskiej 
(Nadl Maskulińskie Obr,. Mikołajki) na 
okres od 1.I.1984 r. do 31.XII.1993 r.  
BULIGL Oddział w Białymstoku, 
październik 1984 r. 

Opis rezerwatu, opis taksacyjny lasu w 
rezerwacie 

Niewielka RDOŚ Olsztyn, papier 

 

Uchwała Nr XIX/368/12 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
ustanowienia Planu Ochrony 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

Charakterystyka MPK i jego walorów 
przyrodniczych oraz zagrożeń dla przyrody i 
krajobrazu. Działania ochronne i ustalenia 
do dokumentów planistycznych. 

Bardzo duża
Dz.U. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2012.10.15, 
poz. 2772 
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Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 
Maskulińskie na okres 1.01.2005 – 
31.12.2014.  Wyk. BULiGL 

 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Maskulińskie 

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Pisz na okres 01.01.2004-
31.12.2013. Wyk. BULiGL 

 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Pisz 

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Spychowo na okres 
01.01.2002-31.12.2012. Wyk. BULiGL

 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Spychowo 

 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Mrągowo na lata 2007-2016. Wyk. 
BULiGL 

 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Mrągowo 
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Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Strzałowo na okres 
gospodarczy od 1.I.2004 r. do 
31.XII.2013 r. Wyk. BULiGL 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Strzałowo 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Giżycko na lata 2007-2016. Wyk. 
BULiGL 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Giżycko 

 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Nowogród na lata 2009-2018. Wyk. 
BULiGL 

Charakterystyka lasów i walorów 
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz 
planowanych działań z zakresu gospodarki 
leśnej 

Duża Nadleśnictwo Nowogród 
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Hołdyński i in. Program zarządzania 
ochroną obszaru PLB280008 Puszcza 
Piska, 2005 r., NFOŚiGW  

Analiza stanu i zagrożeń populacji 
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, propozycje działań z zakresu 
ochrony czynnej i modyfikacji gospodarki 
leśnej 

Kluczowa RDOŚ Olsztyn 

Akty prawne dotyczące ustanowienia 
istniejących form ochrony  

Wykazy form ochrony przyrody oraz akty 
prawne ustanawiające formy ochrony 
przyrody na terenie OSOP 

Kluczowa 
Pliki PDF i inne, 

www.olsztyn.rdos.gov.pl 

Materiały 
publikowane 

Roślinność rzeczywista Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego. Mapa 
turystyczno-przyrodnicza 1:30 000. 
Wydawnictwo ART Olsztyn, 1997 r. 

Mapa fitosocjologiczna Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego 

Duża Środowisko s.c., papier 
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Zarys dziejów Puszczy Piskiej 
(fragment publikacji „Leśny kompleks 
promocyjny Mazurskie Lasy”, wydanej 
przez RDLP w Olsztynie) . Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Ziemia 
Mrągowska”, bez daty  

Informacje o historii osadnictwa i 
gospodarki leśnej 

Istotna 
www.it.mragowo.pl 

 

 

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych 
Polski 1983-2004 (red. A Sikora, Z. 
Rodhe, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. 
Chylarecki), Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2007 

Dane o wielkości, rozmieszczeniu i trendach 
krajowych populacji ptaków (podstawa do 
wyznaczenia przedmiotów ochrony w 
OSOP) 

Kluczowa 
Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, papier 
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P. Chylarecki, Z. Rohde, A. Sikora, Z. 
Cenian. Monitoring ptaków, w tym 
monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000.  Faza I, 
Etap IV. Zadanie IX. Raport do KE. 
Materiały do raportu do Komisji 
Europejskiej z wdrażania Dyrektywy 
Ptasiej w Polsce w latach 2006-2008 w 
części dotyczącej monitoringu - wersja 
ostateczna. GIOŚ, Warszawa 2008 

Dane o wielkości, rozmieszczeniu i trendach 
krajowych populacji ptaków (podstawa do 
wyznaczenia przedmiotów ochrony w 
OSOP) 

Kluczowa 
PDF 

WWW.monitoringptakow.gio
s.gov.pl 
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A. Sikora, P. Chylarecki, L. Kuczyński, 
G. Neubauer, T. Chodkiewicz, B. 
Woźniak. Monitoring ptaków, w tym 
monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza III, 
lata 2010-2012. Etap VII. Zadanie 14. 
Opracowanie końcowej wersji raportu 
dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej 
w zakresie monitoringu. GIOŚ, 
Warszawa, 2012 

Dane o wielkości, rozmieszczeniu i trendach 
krajowych populacji ptaków (podstawa do 
wyznaczenia przedmiotów ochrony w 
OSOP) 

Kluczowa 
PDF 

www.mppl.otop.org.pl 

 

Red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. 
Cenian. Monitoring ptaków lęgowych. 
Poradnik metodyczny dotyczący 
gatunków chronionych Dyrektywą 
Ptasią. BMŚ, Warszawa 2009 

Dane o rozmieszczeniu i zagęszczeniach 
populacji krajowych ptaków z Załącznika I 
DP oraz o ich wymaganiach siedliskowych. Bardzo duża Papier. Środowisko s.c. 
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Red. T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. 
Chylarecki. Ostoje ptaków o znaczeniu 
międzynarodowym w Polsce. OTOP, 
Marki, 2010 

Dane o wielkości populacji ptaków w OSOP 
(podstawa do wyznaczenia przedmiotów 
ochrony w OSOP) Bardzo duża Papier. Środowisko s.c. 

Standardowy Formularz Danych dla 
OSOP Puszcza Piska 2002-2011 

Dane o wielkości populacji ptaków w OSOP 
(podstawa do wyznaczenia przedmiotów 
ochrony w OSOP) 

Kluczowa 
PDF 

WWW.olsztyn.rdos.gov.pl 

 

Baza danych z wynikami monitoringu 
ptaków GIOŚ 

Dane o wielkości, rozpowszechnieniu i 
trendach populacji ptaków kraju i w OSOP Duża 

WWW.monitoringptakow.gio
s.gov.pl 



 

84 
 

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 
Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 
7 (część I), s. 314. T. 8 (część II), s. 
447. 

Charakterystyka biologii, rozmieszczenia w 
kraju (w tym w regionie), trendów 
populacyjnych  i typowych zagrożeń 
gatunków będących przedmiotami ochrony 

Bardzo duża
www./natura2000.gdos.gov.pl 

pliki PDF 

 

Ortofotomapy i mapy topograficzne 
OSOP, przekazane przez RDOŚ Olsztyn

Szczegółowe informacje o topografii, 
rzeczywistym użytkowaniu gruntów i 
zabudowie w OSOP 

Bardzo duża

RDOŚ Olsztyn, pliki 
rastrowe; 

www.geoportal.gov.pl 
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Corine Land Cover Mapa pokrycia terenu wykonana na 
podstawie wielospektralnych zdjęć 
satelitarnych 

Duża 

 

http://www.eea.europa.eu/the
mes/landuse/interactive/clc-

download 

 

The IUCN Red List of Threatened 
Species 

Dane o wielkości i rozmieszczenu populacji, 
trendach i zagrożeniach w skali światowej 
(m.in. do oceny stopnia izolacji populacji 
lokalnych) 

Istotna www.iucnredlist.org 

 
 
 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 

Usytuowanie OSOP 

 

Według regionalizacji fizyczno-geograficzna Kondrackiego, OSOP Puszcza Piska obejmuje południową część Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich, zachodnią i południową część Pojezierza Mrągowskiego, centralną część Równiny Mazurskiej oraz północne krańce Równiny 
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Kurpiowskiej. Według regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza, OSOP obejmuje fragmenty okręgów Mrągowsko-Giżyckiego, 

Mikołajskiego i Puszczy Piskiej Podkrainy Zachodniomazurskiej oraz północne krańce Okręgu Zielonej Puszczy Kurpiowskiej Podkrainy 

Kurpiowskiej.  

 

Geologia i gleby 

 

Utworami powierzchniowymi w OSOP są wyłącznie utwory czwartorzędowe, w ogromnej większości związane z akumulacją lodowcową 

i wodnolodowcową zlodowacenia północnopolskiego. Jedynie lokalnie występują utwory późniejsze (holoceńskie) związane 

z lodowaceniem jezior, akumulacją rzeczną lub akumulacją eoliczną. Południowe skraje OSOP znajdują się już poza zasięgiem 

zlodowacenia północnopolskiego. Starsze formy glacjalne wykształcone w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego uległy tu zniszczeniu  

w wyniku późniejszych procesów akumulacji i erozji. W OSOP występuje ponad 40 podtypów gleb. Największe powierzchnie zajmują 

gleby rdzawe i bielicowe, związane z utworami pochodzenia wodnolodowcowego. Zbudowane są najczęściej z piasków zwykłych, 

ze stosunkowo dużym udziałem glinokrzemianów, stanowiących istotną rezerwę składników pokarmowych dla roślin. W południowej części 

obszaru występują piaski rzecznych tarasów akumulacyjnych, mniej zasobne od sandrowych. Wśród gleb rdzawych i bielicowych występują 

zagłębienia terenu z glebami oddolnie oglejonymi, najczęściej w typie gleb gruntowo-glejowych. Obniżenia najgłębsze i doliny rzeczne 
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wypełnione są glebami hydrogenicznymi.  W części południowo-zachodniej i południowej występują też gleby rdzawe na wydmach.  

 

Hydrologia i hydrografia  

 

W południowej części OSOP pierwszy poziom użytkowy wód podziemnych jest pozbawiony izolacji lub słabo izolowany od powierzchni. 

W granicach OSOP występują fragmenty trzech głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Są to dwa zbiorniki czwartorzędowe, 

Sandr Kurpie (GZWP 216), Zbiornik Międzymorenowy Olsztyn (GZWP 213) i trzeciorzędowy zbiornik Subniecka Warszawska 

(GZWP215).  

Cały obszar leży w zlewni Narwi. Największą rzeką jest Pisa, wypływająca z jeziora Roś i zbierająca wody z całej zlewni Wielkich Jezior 

Mazurskich na południe od Giżycka. W zlewni Pisy leżą więc niemal wszystkie jeziora OSOP, w tym te położone w zlewni Krutyni. 

Wyjątkiem są jeziora w zlewni rzeki Dajny (między Pieckami a Mrągowem), która płynie na północ i należy do zlewni Pregoły. 

Poza zlewniami Pisy i Dajny znajdują się południowo-wschodnie krańce OSOP, odwadniane przez Szkwę – dopływ Narwi. 

 

Rzeźba terenu i użytkowanie gruntów  
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Rzeźba terenu w OSOP jest bardzo zróżnicowana, jak na warunki Polski nizinnej. Występują tu m.in. wysoko wypiętrzone wały moreny 

czołowej, faliste i pagórkowate tereny moreny dennej i bocznej, piaszczyste wydmy, głębokie rynny, równiny sandrowe, oraz terasy 

zalewowe, bezodpływowe zagłębienia i inne wyraziste formy krajobrazowe. W użytkowaniu gruntów dominującym elementem są lasy, 

w większości tworzące zwarty kompleks Puszczy Piskiej, w którym liczne, różnej wielkości enklawy tworzą jeziora, tereny rolnicze 

i zabudowa.  

 

Wewnętrzne i zewnętrzne powiązania ekologiczne 

 

Ogromna większość OSOP to tereny, na których funkcje przyrodnicze albo dominują, albo są bardzo wyraźnie zaznaczone, w związku 

z czym łatwiej jest wskazać główne antropogeniczne bariery migracyjne niż wymienić wewnętrzne powiązania ekologiczne w OSOP. Tymi 

najważniejszym barierami stworzonymi przez człowieka są drogi krajowe nr 58 i 59 oraz biegnące skrajami OSOP drogi krajowe nr 16 i 63, 

a także większe miejscowości – Ruciane-Nida, Piecki, Spychowo. Dotychczasowy negatywny wpływ tych barier na integralność OSOP jest 

niewielki.  

 

OSOP Puszcza Piska sąsiaduje z obszarami o wysokich walorach przyrodniczych. Od zachodu jest to Puszcza Napiwodzko-Ramucka, 
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od południa – łąki i lasy  Puszczy Kurpiowskiej, od północnego wschodu – tereny Poligonu Orzysz, od północy m.in. Bagna Nietlickie, 

Mazurska Ostoja Żółwia Błotnego Baranowo, jezioro Łuknajno 

  

Istniejące formy ochrony przyrody 

 

W granicach OSOP znajduje się szereg obszarowych form ochrony przyrody, w tym Mazurski Park Krajobrazowy, kilkanaście rezerwatów 

przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne. Wykaz form ochrony przyrody podano 

w punkcie 1.2 

 

Gospodarka 

 

Uwarunkowania przyrodnicze i historyczne sprawiły, że kluczowymi gałęziami gospodarki w OSOP są: leśnictwo, rolnictwo, turystyka, 

rybactwo i przetwórstwo drewna. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006).  
Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Skarb Państwa 104714,5957 60,61 
Własność komunalna 0 0 

Lasy 

Własność prywatna 0 0 
Skarb Państwa 2472,4561 1,43 

Własność komunalna 0 0 
Grunty orne 

Własność prywatna 26548,7727 15,37 
Łąki trwałe - - - 

Skarb Państwa 4003,4381 2,32 
Własność komunalna 0 0 

Pastwiska trwałe 

Własność prywatna 10162,6689 5,88 
Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 
Skarb Państwa 408,0125 0,24 

Własność komunalna 0 0 
Nieużytki 

Własność prywatna 472,8534   0,27 
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Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Skarb Państwa 21386,1481 12,38 
Własność komunalna 0 0 

Wody stojące 

Własność prywatna 0 0 
Wody płynące - - - 

Skarb Państwa 223,1496   0,13 
Własność komunalna 0 0 

Grunty zabudowane 

Własność prywatna 2381,9342 1,38 
Inne - - - 

Dane w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego, oraz 
JPEG,  załącznik nr 41 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
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Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu, 

     
68,38 Program rolnośrodowiskowy (PRŚ), 

wariant (W) 1.1 – zrównoważny system 
gospodarowania 

76,93 PRŚ, W 2.1 – uprawy rolnicze, dla których 
zakończono okres przestawiania 

Lasy Państwowe 

14,63 PRŚ, W 8.2.1 – międzyplon ozimy 
804,47 PRŚ, W 1.1 - zrównoważny system 

gospodarowania 
1271,91 PRŚ, W 2.1 - uprawy rolnicze, dla których 

zakończono okres przestawiania 
792,97 PRŚ, W 2.2 – uprawy rolnicze w okresie 

przestawiania 
10,33 PRŚ, W 2.5 – uprawy warzywne, dla 

których ukończono okres przestawiania 
4,94 PRŚ, W 2.6 – uprawy warzywne w okresie 

przestawiania 
44,49 PRŚ, W 8.2.1 – międzyplon ozimy 
596,04 PRŚ, W 8.2.1 – międzyplon ścierniskowy 

Grunty orne 

Pozostałe 

10,12 PRŚ, W 8.3.2 – międzyplon ścierniskowy 
na obszarach zagrożonych erozją 
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Lasy Państwowe 1,12 PRŚ, W 2.9 – uprawy sadownicze i 
jagodowe, dla których zakończono okres 

przestawiania 
16,5 PRŚ, W 2.9 – uprawy sadownicze i 

jagodowe, dla których zakończono okres 
przestawiania 

2,54 PRŚ, W 2.10 - uprawy sadownicze i 
jagodowe w okresie przestawiania 

Sady  

pozostałe 

5,00 PRŚ, W 2.11.1 – pozostałe uprawy 
sadownicze i jagodowe, dla których 

zakończono okres przestawiania 
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88,59 PRŚ, W 2.3 – trwałe użytki zielone, dla 
których zakończono okres przestawiania 

8,24 PRŚ, W 2.3 – trwałe użytki zielone w 
okresie przestawiania 

0,18 PRŚ, W 3.1.1 – Ekstensywna gospodarka 
na łąkach  

i pastwiskach 
211,38 PRŚ, W 3.1.2 – Ekstensywna gospodarka 

na łąkach  
i pastwiskach na obszarach natura 2000 

12,47 PRŚ, W 4.1 – ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków 

317,79 PRŚ, W 5.1– ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków 

Trwałe użytki zielone  Lasy Państwowe 

37,21 PRŚ, W 5.6 – półnaturalne łąki wilgotne 



 

95 
 

 

193,62 PRŚ, W 1.1 – zrównoważny system 
gospodarowania 

856,34 PRŚ, W 2.3 – trwałe użytki zielone, dla 
których zakończono okres przestawiania 

123,49 PRŚ, W 2.4– trwałe użytki zielone w 
okresie przestawiania 

33,27 PRŚ, W 3.1.1 – Ekstensywna gospodarka 
na łąkach  

i pastwiskach 
2053,67 PRŚ, W 3.1.1 – Ekstensywna gospodarka 

na łąkach  
i pastwiskach na obszarach Natura 2000 

256,98 PRŚ, W 4.1 – ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków 

1532,50 PRŚ, W 5.1 – ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków 

 Pozostałe 

3,44 PRŚ, W 5.6 – półnaturalne łąki wilgotne 
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Dane w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego, oraz 
JPEG,  załącznik nr 43. 
 
 
 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 
Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 
przygotowanie 

planu/programu/ 
wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony 
objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 
działań 

minimalizujących 
lub 

kompensujących 

Lasy Państwowe 7,9 PRŚ, W 5.3 – szuwary wielkoturzycowe Szuwary wielkoturzycowe 
pozostałe 1,58 PRŚ, W 5.3 – szuwary wielkoturzycowe 
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Uchwała nr XXI/183/2000 Rady 
Miejskiej w Piszu w sprawie 
zatwierdzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Pisz 
(z późn. zmianami) (tekst jednolity: 
uchwała nr XVIII/248/12 z dnia 
12.03.2012 r.) 

Gmina Pisz - brak wzmianki o obszarach 
N2000 

- brak zapisów dot. ochrony 
użytków zielonych i gleb 
hydrogenicznych 

- brak jednoznacznych zapisów 
dot. ograniczeń w zakresie 
lokalizacji zabudowy 
siedliskowej („proponuje się”) 

- dość znaczne rezerwy terenów 
budowlanych w niektórych 
wsiach puszczańskich (Turośl, 
Karpa) 

- stanice wodne nad Pisą  

derkacz, orlik 
krzykliwy, trzmielojad, 
rybołów, błotniak 
stawowy, bielik żuraw, 
jarzębatka, kropiatka 

brak 

Uchwała nr XXV/253/98 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Karwik (P01) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny już obecnie 
zainwestowane 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XXV/254/98 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Wiartel (P02) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny już obecnie 
zainwestowane 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXV/255/98 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 6 marca 1998 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Jaśkowo (P03) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny już obecnie 
zainwestowane lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXXIII/337/2001 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 12 października 
2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pisz, dotyczącej części wsi Zdory, 
oznaczone w planie symbolami ZI, ZII, 
ZIII (P04) 

Gmina Pisz - Budowa zespołu 
wypoczynkowego ok. 5 ha, 700 
m od istniejącej zabudowy 

 
 
- Budowa ogólnodostępnego 

kąpieliska  

derkacz 
bąk, zielonka, trzciniak, 
orlik krzykliwy, kania 
czarna, błotniak 
stawowy 

brak 
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Uchwała nr VI/70/2003 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 28 marca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 132/3 we wsi Karwik 
(P07) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – teren ok. 1 ha  
w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy i śluzy w 
Karwiku 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XVI/152/03 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu części  wsi Karwik na działkach o 
numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 
zwanego dalej planem Karwik II (P12) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – teren zainwestowany nie dotyczy brak 

Uchwała nr XVI/154/03 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu części  wsi Karwik zwanego dalej 
Karwik III (P14) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – teren zainwestowany nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XIX/201/08 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w obrębie wsi Wiartel, 
obejmujący teren byłej fermy zwierząt 
futerkowych i tereny do niej przyległe 
(P24) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny zdegradowane 
i zainwestowane 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XVII/160/07 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie wsi Karwik, zwanego Karwik
16 (P23) 

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny zdegradowane, 
zainwestowane  
i niewielkie rezerwy 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XLVII/531/06 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pisz obejmującego części działek 
o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie wsi 
geodezyjnym Zdunowo (P21) 

Gmina Pisz Budowa zespołu domków 
letniskowych ok. 600 m od zwartej 
zabudowy wsi – zabudowa użytków 
zielonych do 250 m od drogi 

derkacz, żuraw, orlik 
krzykliwy 

brak 

Uchwała nr XIX/219/04 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Uściany (P16) 

Gmina Pisz Znaczna rozbudowa wsi kosztem 
m.in. użytków zielonych (zabudowa 
letniskowa i zagrodowa) 

żuraw, derkacz, orlik 
krzykliwy, błotniak 
stawowy 
 

brak 

Uchwała nr L/634/10 Rady Miejskiej w 
Piszu z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Kwik (P27) 

Gmina Pisz Znaczna rozbudowa wsi (zabudowa 
letniskowa i zagrodowa), 
potencjalnie pośrednio oddziałująca 
na jez. Białoławki – siedlisko 
szeregu przedmiotów ochrony 

bąk, bączek, błotniak 
stawowy, trzciniak, 
żuraw, perkoz 
dwuczuby, zielonka 

brak 
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Uchwała nr XXXIV/410/05 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 
2005 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Jeglin (P20) 

Gmina Pisz Rozbudowa wsi (zabudowa 
letniskowa i zagrodowa), 
obwodnica w drodze krajowej 

orlik krzykliwy, 
derkacz, żuraw 

brak 

Uchwała nr XLIII/434/2002 Rady 
Miejskiej w Piszu z dnia 10 października 
2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pisz, w 
odniesieniu do półwyspu „Szeroki 
Ostrów” stanowiącego obręb wsi Zdory 
(P05) 

Gmina Pisz Budowa infrastruktury turystycznej 
(w tym bazy noclegowej) w 
odległości 500-3000 m od 
istniejącej zabudowy, w rejonie 
półwyspu Szeroki Ostrów 

zielonka, bąk, orlik 
krzykliwy, łabędź 
niemy, trzciniak, 
perkoz, żuraw, derkacz

brak 

Uchwała nr L/625/06 Rady Miejskiej w 
Piszu z dnia 15 września 2006 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Zdory nad jeziorem Seksty (P22) 

Gmina Pisz Budowa infrastruktury turystycznej 
(w tym bazy noclegowej) w 
odległości 400-800 m od istniejącej 
zabudowy, nad brzegami  
j. Seksty 

zielonka, bąk, orlik 
krzykliwy, łabędź 
niemy, trzciniak, 
perkoz, żuraw, derkacz

brak 
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Uchwała nr XI/99/2004 Rady Gminy 
Łyse z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łyse  
(z późn. zmianami) (tekst jednolity  
z lipca 2007 r.) 

Gmina Łyse Nie dotyczy – brak potencjalnych 
inwestycji 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr VI/28/2007 Rady Gminy 
Łyse z dnia 11 kwietnia 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łyse 

Gmina Łyse Nie dotyczy – brak rezerw terenu nie dotyczy brak 

Uchwała Nr VI/28/2007 
Rady Gminy  Łyse z dnia 11 kwietnia 
2007. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łyse (L1). 

Gmina Łyse Nie dotyczy – brak rezerw terenu nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XXV/158/2005 Rady 
Gminy Sorkwity z dnia 16 czerwca 2005 
r.  
w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sorkwity. 

Gmina Sorkwity - brak zapisów dot. ochrony 
użytków zielonych i gleb 
hydrogenicznych 

- brak jednoznacznych zapisów 
dot. ograniczeń w zakresie 
lokalizacji zabudowy 
siedliskowej 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 27.05.2011 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w części miejscowości 
Borowe (1) 

Gmina Sorkwity Zabudowa rekreacyjna do 400 m od 
wsi. 

derkacz, orlik 
krzykliwy, kania ruda, 
kania czarna 

brak 

Uchwała nr XVIII/98/96 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 22.08.1996 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy rekreacyjnej 
Borowo I  (2) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – niewielki plan w 
nieciekawym terenie rolniczym, 
przy istniejącej zabudowie  

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XVIII/119/2004 Rady 
Gminy Sorkwity z dnia 02.09.2004 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy rekreacji indywidualnej w 
miejscowości Borowo  (3) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren już niemal w 
całości zainwestowany 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr IV/31/2003 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 27.02.2003 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu ośrodka 
szkoleniowo-wypoczynkowego  (4) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren istniejącego 
ośrodka wypoczynkowego 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XVIII/97/96 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 22.08.1996 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy rekreacyjnej 
Borowo II  (5) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren już częściowo 
zainwestowany – dalsza zabudowa 
zgodnie z planem nie pogorszy 
znacząco sytuacji 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XIII/63/99 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 30.11.1999 w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Maradki - Wilamówek  (6) 

Gmina Sorkwity Teren użytków zielonych nad 
jeziorem, daleko od zwartej 
zabudowy. Planowany zespół 
zabudowy rekreacyjnej, pole 
namiotowe i zabudowa usługowa 
(usługi turystyczne). 

kania czarna, orlik 
krzykliwy, trzmielojad, 
bielik, żuraw, derkacz 

brak 

Uchwała nr XXIV/154/05 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 18.04.2005 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowości Borowo 
(7) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – mały teren nad 
jeziorem wśród istniejącej 
zabudowy 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XI/48/07 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 07.09.2007r.  w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu terenu 
infrastruktury technicznej w części 
obrębu Borowo i Rybno (8) 

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – pas podziemnej 
infrastruktury przy istniejącej 
drodze 

nie dotyczy brak 
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Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Piecki (Uchwała nr 
XVIII/177/2000 Rady Gminy Piecki z 
dnia 30 września 2000 r.) 

Gmina Piecki - obwodnica Pieck w ciągu drogi 
nr 59 wytyczona na wschód od 
wsi (lasy, staw) 

- duży teren pod zabudowę  
w Babiętach i Zyzdrojowym 
Piecku nad j. Zyzdrój Wielki 

- duży teren pod zabudowę 
rekreacyjną bez powiązania z 
istniejącą siecią osadniczą nad j. 
Krzywym 

- tereny pod zabudowę w rejonie 
j. Białego 

- teren pod zabudowę rekreacyjną 
w Krawnie 

- brak ustaleń chroniących gleby 
hydrogeniczne i użytki zielone 

- brak ustaleń jednoznacznie 
chroniących przed 
rozpraszaniem zabudowy 

gągoł, łabędź niemy,  
trzciniak, kania czarna, 
orlik krzykliwy, 
rybołów, bielik, lerka, 
włochatka, lelek, 
błotniak stawowy, 
derkacz, żuraw 

brak 
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Uchwała nr XXXIII/210/02 Rady 
Gminy w Pieckach z dnia 22 czerwca 
2002 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkalno-
usługowej. Wieś Krutyń. Gmina 
Piecki.(P1) 

Gmina Piecki Nie dotyczy- niewielki teren – 
uzupełnienie istniejącej zabudowy 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXXIII/209/02 Rady 
Gminy w Pieckach z dnia 22 czerwca 
2002 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkalno-
usługowej i rzemiosła. Wieś Piecki. 
Gmina Piecki.(P2) 

Gmina Piecki Nie dotyczy – tereny rolnicze  
o nikłych walorach przyrodniczych, 
przylegające do istniejącej 
zabudowy 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr 20/52/99 z dnia 29.06.1999 
r. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Ruciane-Nida 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Projektowana zabudowa w 
Kowaliku wkracza na tereny leśne  

lerka, lelek, dzięcioł 
czarny 

brak 
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Uchwała nr XIV/106/2007 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
26.09.2007 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Ruciane-Nida – ul. 
Wiejska, ul. Żeglarska (R19) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren miasta, w 
większości zabudowany 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XIV/105/2007 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
26.09.2007 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Ruciane-Nida – Dybówek 
II (R18) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Zespół zabudowy mieszkaniowej na 
użytkach zielonych, w sąsiedztwie 
mokradeł w dolinie Nidki, 
stanowiącej potencjalne siedlisko 
wielu ptaków związanych z 
szuwarami 

bąk, bączek, trzciniak, 
zielonka, błotniak 
stawowy,  

brak 

Uchwała nr XX/28/2004 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 27.04.2004 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Ruciane-Nida – rejon ulicy 
Polnej (R9) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren miasta, w 
większości zabudowany 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XXXV/67/2005 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
29.09.2005 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjno-mieszkalnych  
miasta Ruciane-Nida (Kowalik) (R8) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Projektowany zespół zabudowy 
jednorodzinnej, ok. 10 ha – teren nie 
zabudowany, ale już 
rozparcelowany. Potencjalne 
żerowisko szponiastych. 

orlik krzykliwy, 
błotniak stawowy, 
kania czarna, kania 
ruda 

brak 

Uchwała nr XXXV/66/2005 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
29.09.2005 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkalno-
usługowych części  miasta Ruciane-Nida 
(R14) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren miasta, w 
większości zabudowany 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XII/57/2003 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 08.07.2003 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkalno-usługowej części  
miasta Ruciane-Nida (R6) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren miasta, w 
większości zabudowany 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 30.01.2004 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Piaski (R11) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren w większości 
zainwestowany (głównie usługi 
turystyczne) 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XVII/2/2004 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 30.01.2004 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Szeroki Bór (R3) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren istniejącej 
zabudowy i niewielkie rezerwy w 
jej sąsiedztwie 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXVII/88/2000 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
12.12.2000 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Niedźwiedzi Róg (R2) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Planowany zespół zabudowy 
rekreacyjnej koliduje ze znanymi 
stanowiskami lerki 

lerka brak 
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Uchwała nr XVII/4/2004 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 30.01.2004 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Krzyże (R7) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren częściowo 
zabudowany, a w całości 
poddawany silnej antropopresji 
(liczni turyści) 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XL/1/2006 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 08.02.2006 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Onufryjewo (R12) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – uzupełnienie 
istniejącej zwartej zabudowy wsi 
wzdłuż istniejących ulic 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XL/2/2006 Rady Miejskiej 
Ruciane-Nida z dnia 08.02.2006 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Gałkowo – Zameczek (R15) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – uzupełnienie 
istniejącej zwartej zabudowy wsi 
wzdłuż istniejących ulic 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XXXIX/93/2001 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
28.02.2001 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Karwica – kompleks I (R13) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren częściowo 
zabudowany, a w całości 
poddawany silnej antropopresji 
(liczni turyści) 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXXI/29/2001 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
27.03.2001 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Karwica – kompleks II (R4) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren częściowo 
zabudowany, a w całości 
poddawany silnej antropopresji 
(liczni turyści) 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXVII/86/2000 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
12.12.2000 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Karwica – kompleks III (R10) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Niewielki teren, ale dość daleko od 
zwartej zabudowy wsi i na 
śródleśnej polanie, potencjalnie 
istotnej dla szeregu gatunków 

lerka, żuraw, lelek, 
orlik krzykliwy, 
trzmielojad, kania ruda, 
kania czarna 

brak 
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Uchwała nr XXVII/87/2000 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
12.12.2000 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Karwica – kompleks IV (R5) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – niewielki teren, w 
większości zabudowany 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XLVII/95/2002 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
19.09.2002 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Ukta (R16) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren zabudowany w 
środku wsi 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXI/118/2012 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 
26.04.2012 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Ruciane-Nida – Guzianka 
(R1) 

Miasto i Gmina 
Ruciane-Nida 

Nie dotyczy – teren istniejącej śluzy nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XVI/141/2000 z dnia 
26.07.2000r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świętajno 

Gmina Świętajno - bardzo duże tereny inwestycyjne 
w Kolonii, Piastunie, Jerutkach i 
Powałczynie, wyznaczone m.in. 
kosztem użytków zielonych 

- brak ustaleń chroniących gleby 
hydrogeniczne i użytki zielone 

- brak ustaleń jednoznacznie 
chroniących przed 
rozpraszaniem zabudowy 

błotniak stawowy, 
kania czarna, kania 
ruda, orlik krzykliwy, 
żuraw, derkacz, 
jarzębatka, lelek, lerka 

brak 

Uchwała nr XXVIII/218/98 Rady 
Gminy w Świętajnie z dnia 16.06.1998 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Piasutno – Etap 1 (SW1) 

Gmina Świętajno Nie dotyczy – teren rozległy, ale 
położony wzdłuż drogi, na 
przedłużeniu wsi Piasutno i w dużej 
części zabudowany. 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr III/19/02 Rady Gminy w 
Świętajnie z dnia 30.12.2002 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Świętajno 
(SW2) 

Gmina Świętajno Fragment przy drodze na Jeruty 
koliduje ze znanym stanowiskiem 
lerki 

lerka brak 
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Uchwała nr X/63/2011 z dnia 
18.08.2011r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec

Gmina Biskupiec Dopuszczenie nowych siedlisk 
rolniczych w gospodarstwach o 
powierzchni ponad 1 ha 

jarzębatka, żuraw, 
błotniak stawowy 

brak 

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w 
Biskupcu z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
położonych w obrębie Kamionka w 
gminie Biskupiec.(B1) 

Gmina Biskupiec Nie dotyczy – nieduży obszar blisko 
wsi w terenie rolniczym, nad mało 
wartościowym jeziorkiem 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XIV/122/200 z dnia 
07.07.2000r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dźwierzuty 

Gmina Dźwierzuty - bardzo duże tereny inwestycyjne 
nad jeziorem Rańsk, prawie 
całkowicie otaczające jezioro 

- tereny inwestycyjne na polanach 
śródleśnych na południe od 
Jeleniewa, w zupełnym 
oderwaniu od istniejącej 
zabudowy 

- brak jednoznacznych zapisów 
chroniących przed 
rozpraszaniem zabudowy i 
chroniących użytki zielone   

 

bocian czarny, 
samotnik, błotniak 
stawowy, żuraw, łabędź 
niemy, trzciniak 

brak 
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Uchwała Nr XVI/139/08 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 15.10.2008 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Rańsk 
(D1) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – teren nad jeziorem 
we wsi, częściowo zainwestowany, 
otoczony zabudową i terenami 
rekreacyjnymi. 

nie dotyczy brak 

Uchwała Nr XXXII/212/06 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 18.07.2006 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Rańsk 
(D2) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – teren nad jeziorem 
we wsi, częściowo zainwestowany, 
otoczony zabudową i terenami 
rekreacyjnymi. 

nie dotyczy brak 
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Uchwała Nr XVII/160/01 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 28.02.2001 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
letniskowej dz 228 (D3) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – teren nad jeziorem 
we wsi, w większości 
zainwestowany, sąsiadujący z 
terenami rekreacyjnymi. 

nie dotyczy brak 

Uchwała Nr XXVIII/196/05 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 29.12.2005 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębach geodezyjnych 
Dźwierzuty, Rumy, Rańsk, Targowo, 
Popowa Wola, Olszewka, Sąpłaty, 
Linowo, Miętkie (D5) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – planowane boisko w 
nieciekawym terenie, przy 
istniejącej żwirowni 

nie dotyczy brak 
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Uchwała Nr X/80/03 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 30.10.2003 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
letniskowej w obrębie geodezyjnym 
Orżyny (D6) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – jedna działka, już 
zabudowana 

nie dotyczy brak 

Uchwała Nr XXVIII/196/05 
Rady Gminy Dźwierzuty 
z dnia 29.12.2005 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębie geodezyjnym 
Miętkie dz 52/2 (D7) 

Gmina Dźwierzuty Nie dotyczy – teren żwirowni nie dotyczy brak 
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Uchwała I/2/99 z dnia 26.02.1999 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Mikołajki 

Gmina Mikołajki - brak ustaleń chroniących gleby 
hydrogeniczne i użytki zielone 

- brak ustaleń jednoznacznie 
chroniących przed 
rozpraszaniem zabudowy 

- zabudowa w Zełwągach nad j. 
Płociczno 

- zabudowa między Inulcem a 
Śmietkami  

żuraw, błotniak 
stawowy, bielik, 
trzmielojad, derkacz 

brak 

Uchwała nr IX/120/03 Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia z dnia 8 grudnia 
2003r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów o funkcji 
turystyczno –rekreacyjno -sportowej w 
obrębie Tałty (MK1) 

Gmina Mikołajki Teren o powierzchni ok. 30 ha 
przeznaczony pod zabudowę 
hotelową (do 1000 miejsc 
noclegowych) i usługową. Okolica 
dotychczas w znikomym stopniu 
wykorzystywana turystycznie – 
potencjalne żerowisko wielu 
szponiastych i żurawia  

orlik krzykliwy, żuraw, 
kania czarna, kania 
ruda, bielik, derkacz, 
błotniak stawowy 

brak 
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Uchwała nr XVIII/130/2000 z dnia 
06.03.2000 r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mrągowo 

Gmina Mrągowo Brak jednoznacznych zapisów 
dotyczących ochrony użytków 
zielonych i ochrony przed 
rozpraszaniem zabudowy 

orlik krzykliwy, żuraw, 
kania czarna, kania 
ruda, derkacz, błotniak 
stawowy 

brak 

Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy 
Mrągowo z dnia 20 lipca 2011 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy rekreacji indywidualnej w 
miejscowości Probark, gmina Mrągowo. 
(M1) 

Gmina Mrągowo Nie dotyczy – 6 działek nad 
jeziorem, ale przy istniejącej 
zabudowie i drodze krajowej 

nie dotyczy brak 

Uchwała Nr VIII/76/11 
Rady Gminy Mrągowo 
z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Kosewo 
w obrębie Kosewo Gmina Mrągowo. 
(M2) 

Gmina Mrągowo Nie dotyczy – niewielki, częściowo 
już zainwestowany  teren przy 
istniejącej zabudowie 

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr III/9/10 z dnia 29.12.2010r. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Orzysz 

Gmina Orzysz Niepełna ochrona przed 
rozpraszaniem zabudowy i 
przekształcaniem użytków 
zielonych. 

derkacz, błotniak 
stawowy, żuraw 

brak 

Uchwała nr XXXIV/553/05 Rady 
Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 
2005r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Suchy Róg, obręb 
Dziubiele, Gmina Orzysz (O1) 

Gmina Orzysz Nie dotyczy – teren w większości 
zainwestowany, niewielkie rezerwy 
przy istniejącej zabudowie. 

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XXXIV/551/05 Rady 
Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 
2005r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Okartowo , 
Gmina Orzysz (O2) 

Gmina Orzysz Nie dotyczy – tereny projektowanej 
zabudowy mogące negatywnie 
oddziaływać na przyrodę leżą dość 
znacznej odległości od OSOP  

nie dotyczy brak 
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Uchwała nr XXI/158/08 Rady Miejskiej 
w Orzyszu z dnia 25.06.2008r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obrębu  Nowe Guty, Gmina Orzysz (O3)

Gmina Orzysz Nie dotyczy – w granicach OSOP 
plan obejmuje tereny niemal w 
całości zainwestowane.  

nie dotyczy brak 

Uchwała nr XIV/124/2011 z dnia 
30.11.2011r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szczytno 

Gmina Szczytno - brak ustaleń chroniących gleby 
hydrogeniczne i użytki zielone 

- brak ustaleń jednoznacznie 
chroniących przed 
rozpraszaniem zabudowy 

orlik krzykliwy, 
jarzębatka, lerka, 
żuraw, kobuz 

brak 

Uchwala nr XVII/115/00 z dnia 
30.06.2000r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rozogi 

Gmina Rozogi - znaczne rezerwy terenów 
inwestycyjnych w Farynach 

lerka brak 

Uchwała nr XXIV/102/12 z dnia 
20.07.2012r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kolno 

Gmina Kolno - rozbudowa bazy turystycznej 
nad Pisą 

- brak jednoznacznych zapisów 
chroniących użytki zielone 

derkacz, błotniak 
stawowy, jarzębatka, 
kropiatka 

brak 
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Uchwała nr III/17/2002 z dnia 
31.12.2002r. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Turośl 

Gmina Turośl Nie dotyczy – studium chroni użytki 
zielone i zapobiega rozpraszaniu 
zabudowy 

nie dotyczy brak 

Zaktualizowana strategia rozwoju gminy 
Biskupiec na lata 2007-2013 (Uchwała 
nr XVII/162/08 z Rady Gminy 
Biskupiec z dnia 31 lipca 2008 r.) 

Gmina Biskupiec Nie dotyczy – brak konkretnych 
zapisów mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 

Plan rozwoju lokalnego gminy Łyse 
(Uchwała nr XVIII/160/2005 Rady 
Gminy Łyse z dnia 30 marca 2005 r. z 
późn. zmianami 

Gmina Łyse Nie dotyczy – brak konkretnych 
zapisów mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 

Plan rozwoju lokalnego Powiatu 
Kolneńskiego (uchwała nr XVII/89/08 
Rady powiatu Kolneńskiego z dnia 22 
kwietnia 2004 r.) 

Powiat Kolneński Nie dotyczy – brak konkretnych 
zapisów mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 
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Plan rozwoju lokalnego gminy 
Mikołajki 2004-2013  (Uchwała nr 
XVI/82/2004 Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z 10 lipca 2004 r.) 

Gmina Mikołajki Nie dotyczy – brak konkretnych 
zapisów mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 

Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy Mikołajki na lata 
2008-2020(Uchwała nr 
XLVIII/371/2009 Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 r.) 

Gmina Mikołajki Nie dotyczy – brak konkretnych 
zapisów mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 

Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 
2007-2016 (uchwała nr XIV/90/07 Rady 
Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2007 
r.) 

Gmina Mrągowo - Utworzenie szlaku kajakowego 
Piecki – Św. Lipka 

- Budowa lotniska turystycznego 
w Nikutowie 

kania czarna, rybołów, 
bielik, orlik krzykliwy 

brak 

Strategia działań inwestycyjnych gminy 
Mrągowo na lata 2010-2015  (Uchwała 
nr XXXIII/279/10 Rady Gminy 
Mrągowo z dnia 10 lutego 2010 r.) 

Gmina Mrągowo Nie dotyczy – brak zapisów 
mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 
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Plan odnowy miejscowości Piecki na 
lata 2009 - 2016 

Gmina Piecki - Szlak kajakowy rzeki Dajny 
- Zagospodarowanie terenu nad 

jez. Wągiel – budowa plaży i 
kompleksu rekreacyjnego 

kania czarna, rybołów, 
bielik, orlik krzykliwy, 
derkacz 

brak 

Strategia zrównoważonego rozwoju 
miasta i gminy Ruciane-Nida do roku 
2015 (uchwała nr XXII/43/2008 Rady 
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 maja 
2008 r.) 

Gmina Ruciane-Nida - Budowa tras turystycznych 
pieszych, rowerowych  
i konnych na terenie gminy 

 
- Przygotowanie terenu 
inwestycyjnego – Wygryny 

- kania czarna, 
rybołów, bielik, 
orlik krzykliwy, 
puchacz (przypadku 
poprowadzenia 
przez tereny 
wrażliwe), 

- bielik, orlik 
krzykliwy 

brak 
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Lokalna strategia rozwoju „Mazurskie 
Morze” (uchwała nr XIII/50/2012 
Walnego Zebrania Członków LGD 
Mazurskie Morze z dnia 15 lutego 2012 
r.) 

Lokalna Grupa 
Działania „Mazurskie 
Morze” 

- „Jeziora i rzeki dostępne ... – 
wokół każdego jeziora powstaje 
oznakowana i ogólnodostępna 
ścieżka. Dojścia do jezior są 
widocznie oznakowane. Spacery 
wokół jezior są promowane.” 

- „Wędrując po Mazurskim 
Morzu – konno, rowerem, 
pieszo, w kajaku, żaglówce lub 
na lodzie. Powstają 
zróżnicowane trasy turystyczne, 
które łączą się z trasami 
sąsiadujących LGD. Przy 
trasach powstają całoroczne 
centra obsługi podróżnych i ich 
środków transportu, włącznie z 
koniem.” 

kania czarna, rybołów, 
bielik, orlik krzykliwy, 
trzmielojad, puchacz,  
(w przypadku 
poprowadzenia tras 
przez tereny wrażliwe) 

brak 
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Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego (uchwała nr 
XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 
sierpnia 2005 r.) 

Województwo 
Warmińsko-Mazurskie 

- rozbudowa bazy noclegowej 
- budowa ścieżek rowerowych 
- modernizacja dróg krajowych, w 

tym modernizacja drogi nr 16 do 
klasy GP 

- budowa nowych lokalnych 
lotnisk i lądowisk 

- modernizacja i rozbudowa 
szlaków wodnych, w tym szlaku 
WJM 

Potencjalnie wszystkie 
przedmioty ochrony, w 
zależności od sposobu 
realizacji zadań 

brak 

Plan rozwoju lokalnego gminy Szczytno 
(uchwała nr XX/144/04 Rady Gminy 
Szczytno z dnia 14 lipca 2004 r.) 

Gmina Szczytno Nie dotyczy – brak zapisów 
mogących stanowić istotne 
zagrożenie 

nie dotyczy brak 

Plan rozwoju lokalnego gminy Sorkwity 
na lata 2005 - 2014 (Uchwała nr 
XXIII/147/2005 Rady Gminy Sorkwity 
z dnia 17 marca 2005 r.) 

Gmina Sorkwity Zalesianie nieużytków i gleb niskich 
klas 

(potencjalnie) lerka,  
orlik krzykliwy, 
trzmielojad, kania 
czarna, derkacz, żuraw 

brak 
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Strategia rozwoju gminy Świętajno 
2008-2013(Uchwała nr XVII/136/2008 
Rady Gminy Świętajno z dnia 285 
listopada 2008 r.) 

Gmina Świętajno - Zagospodarowanie miejsc do 
kąpieli – Spychowo, Kierwik, 
Połom, Racibór, Piasutno, 
Jerutki 

- zagospodarowanie brzegu jez. 
Piasutno – urządzenia parkowe, 
boisko, plaża 

- Spychowska Struga – 
zagospodarowanie turystyczne 
brzegów rzeki – miejsca 
postojowe, noclegowe 

- Budowa infrastruktury nad j. 
Spychowskim – droga, parking,. 
Pomosty, sanitariaty, pobór 
energii 

błotniak stawowy, 
kania czarna, kania 
ruda, orlik krzykliwy, 
żuraw, derkacz, 
jarzębatka, lelek, lerka, 
trzciniak, trzmielojad, 
perkoz dwuczuby, 
łabędź niemy 

brak 
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Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 
Maskulińskie na okres 1.01.2005 – 
31.12.2014.  Wyk. BULiGL 

 

Nadleśnictwo 
Maskulińskie 

Rębnie zupełne na siedliskach 
LMśw i Lśw 
 
 
Rębnie zupełne na siedliskach OL i 
OLJ 
 
Niski udział gatunków grądowych 
siedliskach grądowych 

orlik krzykliwy, 
trzmielojad, 
muchołówka mała 
 
samotnik, bocian 
czarny 
 
orlik krzykliwy, 
trzmielojad, 
muchołówka mała 

brak 

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Pisz na okres 01.01.2004-
31.12.2013. Wyk. BULiGL 

Nadleśnictwo Pisz Rębnie zupełne na siedliskach OL i 
OLJ 

samotnik, bocian 
czarny 

brak 

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Spychowo na okres 
01.01.2002-31.12.2012. Wyk. BULiGL 

Nadleśnictwo 
Spychowo 

Rębnie zupełne na siedliskach OL i 
OLJ 

samotnik, bocian 
czarny 

brak 
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Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Mrągowo na lata 2007-2016. Wyk. 
BULiGL 

 

Nadleśnictwo Mrągowo Rębnie zupełne na siedliskach 
LMśw i Lśw 
 
Niski udział gatunków grądowych  
siedliskach grądowych 

orlik krzykliwy, 
trzmielojad, 
muchołówka mała 

brak 

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Strzałowo na okres 
gospodarczy od 1 I 2004 r. do 31 XII 
2013 r. Wyk. BULiGL 

Nadleśnictwo Strzałowo Niski udział gatunków grądowych  
siedliskach grądowych 

orlik krzykliwy, 
trzmielojad, 
muchołówka mała 

brak 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Giżycko na lata 2007-2016. Wyk. 
BULiGL 

Nadleśnictwo Giżycko Nie dotyczy nie dotyczy brak 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Nowogród na lata 2009-2018. Wyk. 
BULiGL 

Nadleśnictwo 
Nowogród 

Nie dotyczy nie dotyczy brak 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
  

Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
(rzeczywiste 
i potencjalne 

siedliska lęgowe 
i żerowiska oraz 
ich sąsiedztwo) 

Liczba stanowisk Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

A005 Perkoz dwuczuby 
Podiceps cristatus* 

B 220 km2 
900-1100 

Wg Zał. Nr 4 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A021 Bąk Botaurus 
stellaris 

C 140 km2 
60-80 

Wg Zał. Nr 5 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A022 Bączek Ixobrychus 
minutus 

C 70 km2 
10-15 

Wg Zał. Nr 6 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A030 Bocian czarny 
Ciconia nigra 

C 1020 km2 
10-15 

Wg Zał. Nr 7 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A036 Łabędź niemy 
Cygnus olor* 

B 220 km2 
150-200 

Wg Zał. Nr 8 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 
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A052 Cyraneczka Anas 
crecca* 

C 80 km2 
25-35 

Wg Zał. Nr 9 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A058 Hełmiatka Netta 
rufina* 

C 80 km2 
2-4 

Wg Zał. Nr 10 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A067 Gągoł Bucephala 
clangula* 

B 360 km2 
150-200 

Wg Zał. Nr11 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A070 Nurogęś Mergus 
merganser* 

B 420 km2 
40-50 

Wg Zał. Nr 12 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A072 Trzmielojad Pernis 
apivorus 

B 1400 km2 
70-100 

Wg Zał. Nr 13 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A073 Kania czarna Milvus 
migrans 

C 1360 km2 
15-20 

Wg Zał. Nr 14 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A074 Kania ruda Milvus 
milvus 

C 1360 km2 
5-10 

Wg Zał. Nr 15 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A075 Bielik Haliaeetus 
albicilla 

B 1500 km2 32-37 Wg Zał. Nr 16 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A081 Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus 

C 590 km2 
80-100 

Wg Zał. Nr 17 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 
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A089 Orlik krzykliwy 
Aquila pomarina 

B 1300 km2 
80-90 

Wg Zał. Nr 18 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A094 Rybołów Pandion 
haliaeetus 

C 1080 km2 
4-5 

Wg Zał. Nr 19 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A099 Kobuz Falco 
subbuteo* 

B 1060 km2 
40-50 

Wg Zał. Nr 20 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A119 Kropiatka Porzana 
porzana 

C 30 km2 
40-60 

Wg Zał. Nr 21 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A120 Zielonka Porzana 
parva 

C 140 km2 
70-100 

Wg Zał. Nr 22 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A122 Derkacz Crex crex 
C 280 km2 

400-500 
Wg Zał. Nr 23 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 

zlecona przez GDOŚ 

A127 Żuraw Grus grus 
B 1170 km2 

500-600 
Wg Zał. Nr 24 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 

zlecona przez GDOŚ 
A165 Samotnik Tringa 
ochropus* 

C 550 km2 
180-200 

Wg Zał. Nr 25 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A207 Siniak Columba 
oenas* 

B 1020 km2 
250-300 

Wg Zał. Nr 26 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 
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A215 Puchacz Bubo bubo 
C 900 km2 

0-2 
Wg Zał. Nr 27 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 

zlecona przez GDOŚ 
A223 Włochatka Aegolius 
funereus 

B 800 km2 
100-160 

Wg Zał. Nr 28 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A224 Lelek Caprimulgus 
europaeus 

B 860 km2 
350-450 

Wg Zał. Nr 29 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A229 Zimorodek Alcedo 
atthis 

C 170 km2 
30-40 

Wg Zał. Nr 30 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A236 Dzięcioł czarny 
Dryocopus martius 

B 1020 km2 700-800 Wg Zał. Nr 31 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A246 Lerka Lullula 
arborea* 

C 1300 km2 
800-1000 

Wg Zał. Nr 32 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A298 Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus* 

B 150 km2 
600-700 

Wg Zał. Nr33 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A307 Jarzębatka Sylvia 
nisoria* 

C 470 km2 
250-300 

Wg Zał. Nr34 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A320 Muchołówka mała 
Ficedula parva 

B 500 km2 
400-450 

Wg Zał. Nr 35 Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 
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A391 Kormoran 
Phalacrocorax carbo* 

B 220 km2 800-1000 Wg Zał. Nr 36 Dobry Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

A409 Cietrzew Tetrao 
tetrix tetrix 

B 490 km2 0-2 Wg Zał. Nr 36a Średni Inwentaryzacja z 2012 r. 
zlecona przez GDOŚ 

* Gwiazdką oznaczono gatunki, które w SDF z lat 2002-2011 nie były wykazane lub miały ocenę D. 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

NIE DOTYCZY 

 
 
 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

NIE DOTYCZY 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru  
 
A005 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
 
Gatunek związany z jeziorami, gniazdujący w trzcinowiskach, żywiący się głównie rybami. Populacja krajowa – 15 – 25 tys. par, 
wg monitoringu GIOŚ stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożeniem jest degradacja trzcinowisk w wyniku zabudowy brzegów jezior 
i rozwoju turystyki wodnej.  
 
A021 Bąk Botaurus stellaris 
 
Gatunek związany z jeziorami, stawami i mokradłami, gniazdujący w trzcinowiskach, żywiący się głównie rybami. Populacja krajowa – 4300 – 
5300 par, wg monitoringu GIOŚ stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożeniem jest degradacja trzcinowisk w wyniku zabudowy brzegów 
jezior i rozwoju turystyki wodnej. 
 
A022 Bączek Ixobrychus minutus 
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Gatunek związany z jeziorami stawami i mokradłami, gniazdujący w trzcinowiskach, żywiący się głównie rybami. Populacja krajowa – 700 par. 
Gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP nieduża i słabo rozpoznana, zagrożeniem jest degradacja trzcinowisk w wyniku 
zabudowy brzegów jezior i rozwoju turystyki wodnej. 
 
A030 Bocian czarny Ciconia nigra 
 
Gatunek związany z lasami, gniazdujący w starodrzewach, żerujący głównie w śródleśnych strumykach, na mokradłach itp. Populacja krajowa – 
1100 - 1200 par, wg monitoringu GIOŚ stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożenia potencjalne – wycinka starodrzewi i osuszanie mokradeł. 
 
 
A036 Łabędź niemy Cygnus olor 
Gatunek związany z jeziorami, stawami, mokradłami, gniazdujący w trzcinowiskach, żywiący się głównie roślinami i bezkręgowcami. 
Populacja krajowa – 8000 – 9000 par, wg monitoringu GIOŚ dość stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożeniem jest degradacja trzcinowisk 
w wyniku zabudowy brzegów jezior i rozwoju turystyki wodnej. 
 
A052 Cyraneczka Anas crecca 
 
Gatunek związany z drobnymi zbiornikami i mokradłami, gniazdujący w gęstej roślinności na lądzie, żywiący się głównie roślinami 
i bezkręgowcami. Populacja krajowa – 1300 – 1700 par, gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP nieduża i słabo 
rozpoznana, zagrożenia: presja na małe zbiorniki wodne i ich otoczenie, związana głównie z intensyfikacją rolnictwa, drapieżnictwo. 
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A058 Hełmiatka Netta rufina 
 
Gatunek związany z drobnymi zbiornikami i mokradłami, gniazdujący w gęstej roślinności na lądzie, żywiący się głównie roślinami 
i bezkręgowcami. Populacja krajowa – 15 – 20 par, gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP skrajnie nieliczna i słabo 
rozpoznana, zagrożenia: presja na małe zbiorniki wodne i ich otoczenie, związana głównie z intensyfikacją rolnictwa, drapieżnictwo. 
 
A067 Gągoł Bucephala clangula 
 
Gatunek związany z wodami, gniazdujący w dziuplach, żywiący się głównie bezkręgowcami. Populacja krajowa – 1200 – 1500 par, brak 
danych z monitoringu GIOŚ. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: eksploatacja drzewostanów nad wodami, eksploatacja starodrzewi. 
 
A070 Nurogęś Mergus merganser 
 
Gatunek związany z wodami, gniazdujący w dziuplach, wykrotach itp., żywiący się głównie rybami. Populacja krajowa – 900 – 1000 par, 
brak danych z monitoringu GIOŚ. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: eksploatacja drzewostanów nad wodami, eksploatacja starodrzewi, 
turystyka wodna. 
 
A072 Trzmielojad Pernis apivorus 
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Gatunek związany lasami, wymagający też sąsiedztwa polan itp. gniazdujący głównie w starszych drzewostanach liściastych i mieszanych, 
żywiący się błonkówkami. Populacja krajowa – 3000 – 5000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje nieznaczny trend wzrostowy. 
Populacja w OSOP silna, zagrożenia: zaburzona struktura wiekowa i gatunkowa lasów na siedliskach grądowych, rozpraszanie zabudowy, 
chemizacja środowiska, zanik polan. 
 
A073 Kania czarna Milvus migrans 
 
Gatunek związany urozmaiconym krajobrazem pojeziernym, gniazdujący na obrzeżach lasów głównie w starszych drzewostanach, żywiący się 
rybami, drobnymi ssakami, ptakami, płazami, padliną. Populacja krajowa – 450 – 1300 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje znaczne wahania 
liczebności. Populacja w OSOP daleka od wysycenia siedlisk, zagrożenia: intensyfikacja rolnictwa, rozpraszanie zabudowy, nasilenie ruchu 
turystycznego, konkurencja pokarmowa ze strony kormorana. 
 
A074 Kania ruda Milvus milvus 
 
Gatunek związany urozmaiconym krajobrazem, gniazdujący na obrzeżach lasów głównie w starszych drzewostanach, żywiący się drobnymi 
ssakami, ptakami, rybami, płazami, padliną. Populacja krajowa – 1000 – 1500 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje niewielki trend wzrostowy. 
Populacja w OSOP daleka od wysycenia siedlisk, zagrożenia: intensyfikacja rolnictwa, rozpraszanie zabudowy, nasilenie ruchu turystycznego. 
 
A075 Bielik Haliaeetus albicilla 
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Gatunek związany z wodami, gniazdujący w starodrzewach, żywiący się głównie rybami, a także ptakami i padliną. Populacja krajowa – 1300 – 
1700 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje trend wzrostowy. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: ruch turystyczny na wodach, wycinanie 
starodrzewi, konkurencja pokarmowa ze strony kormorana. 
 
A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus 
 
Gatunek związany mokradłami i terenami otwartymi gniazdujący głównie w trzcinowiskach, żywiący się drobnymi ssakami, ptakami, płazami 
i bezkręgowcami. Populacja krajowa – 7600 – 7700 par, wg monitoringu GIOŚ stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożeniem jest 
intensyfikacja rolnictwa, rozpraszanie zabudowy i degradacja trzcinowisk. 
 
A089 Orlik krzykliwy Aquila pomarina 
 
Gatunek związany lasami, wymagający też sąsiedztwa polan itp. gniazdujący głównie w starszych drzewostanach liściastych i mieszanych, 
żywiący się głównie drobnymi ssakami, ale także innymi drobnymi zwierzętami. Populacja krajowa – 2300 – 3300 par, wg monitoringu GIOŚ 
dość stabilna. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: zaburzona struktura wiekowa i gatunkowa lasów na siedliskach grądowych, rozpraszanie 
zabudowy, zanik polan. 
 
A094 Rybołów Pandion haliaeetus 
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Gatunek związany z wodami, gniazdujący w starodrzewach (głównie sosnowych), żywiący się rybami. Populacja krajowa – 28 - 31 par, 
wg monitoringu GIOŚ wykazuje trend spadkowy. Populacja w OSOP skrajnie nieliczna, zagrożenia: ruch turystyczny na wodach, 
wycinanie starodrzewi, konkurencja pokarmowa ze strony kormorana. 
 
A099 Kobuz Falco subbuteo 
 
Gatunek związany z terenami otwartymi, gniazdujący na obrzeżach lasów i w kępach starszych drzew, żywiący się ptakami i owadami 
chwytanymi w locie. Populacja krajowa – 3000 – 5000 par, wg monitoringu GIOŚ dość stabilna. Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: 
intensyfikacja rolnictwa, chemizacja środowiska, rozpraszanie zabudowy, nasilenie ruchu turystycznego. 
 
 
A119 Kropiatka Porzana porzana 
Gatunek związany z mokradłami (głównie turzycowiska), żywiący się głównie bezkręgowcami i roślinami. Populacja krajowa – 2500 – 3500 
par, gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: osuszanie mokradeł, ekspansja trzcin na 
turzycowiskach, drapieżnictwo. 
 
A120 Zielonka Porzana parva 
 
Gatunek związany z wodami (głównie trzcinowiska nad jeziorami, żywiący się głównie bezkręgowcami i roślinami. Populacja krajowa – 1200 – 
1800 par, gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: niszczenie trzcinowisk, drapieżnictwo. 



 

144 
 

 
A122 Derkacz Crex crex 
 
Gatunek związany przede wszystkim z ekstensywnie użytkowanymi lub porzuconymi łąkami, żywiący się głównie bezkręgowcami i roślinami. 
Populacja krajowa – 35 000 – 57 000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje czasem znaczne wahania liczebności. Populacja w OSOP znaczna, 
ale prawdopodobnie malejąca, zagrożenia: intensyfikacja gospodarowania użytkami zielonymi, sukcesja naturalna, melioracje. 
 
A127 Żuraw Grus grus 
 
Gatunek związany leśnymi i nieleśnymi mokradłami, gniazdujący zwykle w szuwarach, na podmokłym terenie lub w płytkiej wodzie. 
Populacja krajowa – 14 000 – 15 000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje wyraźny trend wzrostowy. Populacja w OSOP silna, 
zagrożenia potencjalne –osuszanie mokradeł, zanik użytków zielonych. 
 
A165 Samotnik Tringa ochropus 
 
Gatunek leśnych mokradeł, gniazdujący na drzewach, zwykle olsach lub zabagnionych łęgach. Populacja krajowa – 5 000 – 10 000 par, 
wg monitoringu GIOŚ wykazuje trend spadkowy. Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: rębnie zupełne w olsach i łęgach, osuszanie 
mokradeł. 
 
A207 Siniak Columba oenas 
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Gatunek leśny, gniazdujący w dziuplach, zwykle w starszych drzewostanach, żywiący się głównie pokarmem roślinnym. Populacja krajowa – 
14 000 – 24 000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje wyraźny trend wzrostowy. Populacja w OSOP daleka od wysycenia siedlisk, zagrożenia: 
nadmierne użytkowanie starych drzewostanów, usuwanie umierających i martwych drzew. 
 
A215 Puchacz Bubo bubo 
 
Gatunek odludnych, dzikich terenów o różnym charakterze, gniazdujący na drzewach lub na ziemi, żywiący się głównie ssakami i ptakami. 
Populacja krajowa – 250 – 280 par, brak danych z monitoringu GIOŚ. Populacja w OSOP bliska zaniku, zagrożenia słabo poznane, 
prawdopodobnie penetracja terenów lęgowych i łowisk przez ludzi (turystyka, leśnictwo, zabudowa), niszczenie lęgów przez drapieżniki 
i konkurencja z ptakami szponiastymi. 
 
A223 Włochatka Aegolius funereus 
 
Gatunek leśny, gniazdujący w starszych drzewostanach sosnowo-świerkowych lub sosnowych z domieszką świerka, żywiący się głównie 
gryzoniami i drobnymi ptakami. Populacja krajowa – 1000 – 2000 par, dane z monitoringu GIOŚ zbyt skąpe dla oceny trendu. 
Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: prace leśne i turystyka w rejonach gniazdowania, eksploatacja starodrzewi. 
 
A224 Lelek Caprimulgus europaeus 
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Gatunek leśny, związany z borami sosnowymi, w których występują rozległe zręby, młodniki, suche polany itp.,  gniazdujący na ziemi, żywiący 
się głównie owadami chwytanymi w locie. Populacja krajowa – 4000 – 6000 par, gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP 
dość silna, zagrożenia: chemizacja środowiska. 
 
A229 Zimorodek Alcedo atthis 
 
Gatunek związany z wodami, gniazdujący głównie w norach budowanych w nadbrzeżnych skarpach, na zadrzewionych odcinkach brzegów, 
żywiący się rybami. Populacja krajowa – 2500 – 6000 par, wg danych z monitoringu GIOŚ wykazuje silne wahania liczebności. 
Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: turystyka kajakowa, zabudowa brzegów rzek i jezior, regulacja rzek. 
 
 
A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 
 
Gatunek leśny, gniazdujący w dziuplach, zwykle w starszych drzewostanach, żywiący się owadami wydobywanymi z drzew. Populacja krajowa 
– 40 000 – 55 000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje lekki trend wzrostowy. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: nadmierne użytkowanie 
starych drzewostanów, usuwanie umierających i martwych drzew. 
 
A246 Lerka Lullula arborea 
 
Gatunek związany z borami sosnowymi i ich sąsiedztwem, gniazdujący na ziemi, na zrębach, polanach, suchych murawach na obrzeżach borów, 
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żywiący się głównie owadami. Populacja krajowa – 180 000 – 230 0000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje trend wzrostowy. Populacja w 
OSOP silna, zagrożenia: chemizacja środowiska, zabudowa i zalesianie obrzeży borów. 
 
A298 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 
 
Gatunek związany z jeziorami stawami i mokradłami, gniazdujący w trzcinowiskach, żywiący się głównie owadami. Populacja krajowa – 
37 000 – 62 000 par., wg monitoringu GIOŚ wykazuje trend wzrostowy, zagrożenia: degradacja trzcinowisk w wyniku zabudowy brzegów 
jezior i rozwoju turystyki wodnej. 
 
 
A307 Jarzębatka Sylvia nisora 
 
Gatunek związany urozmaiconym krajobrazem rolniczym z zakrzewieniami i łąkami, gniazdujący w krzewach, żywiący się owadami. Populacja 
krajowa – 37 000 – 65 000 par, wg monitoringu GIOŚ wykazuje dość znaczne wahania liczebności. Populacja w OSOP silna, zagrożenia: 
intensyfikacja rolnictwa, chemizacja środowiska, upraszczanie krajobrazu rolniczego, melioracje. 
 
A320 Muchołówka mała Ficedula parva 
 
Gatunek leśny, gniazdujący w dziuplach, w starszych drzewostanach grądowych, żywiący się owadami. Populacja krajowa – 8 000 – 16 000 par, 
gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP dość silna, zagrożenia: niekorzystna struktura wiekowa gatunkowa lasów 
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na siedliskach grądowych, nadmierne użytkowanie starych drzewostanów, usuwanie umierających i martwych drzew. 
 
A391 Kormoran Phalacrocorax carbo 
 
Gatunek silnie związany z wodami, kolonijny, wyłącznie rybożerny. Populacja krajowa 27 000 – 30 000 par, w skali kraju na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat trend silnie wzrostowy. Populacja w OSOP silna, liczebność kolonii na j. Warnołty podlega dość znacznym wahaniom. 
Zagrożenia marginalne: odstrzał, płoszenie przez ludzi. 
 
A409 Cietrzew Tetrao tetrix tetrix 
 
Gatunek wymagający zróżnicowanego, zwykle ubogiego w nutrienty środowiska obrzeża lasu, z wczesnymi stadiami sukcjesji lasów, 
torfowiskami, łąkami, bagnami itp., gniazdujący na ziemi, żywiący się pokarmem roślinnym i bezkręgowcami. Populacja krajowa w 2004 r. – 
800 – 900 samców, obwecnie na pewno znacznie mniejsza. Gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ. Populacja w OSOP w zaniku. Zagrożenia: 
na obecnym etapie przede wszystkim procesy wewnątrzpopulacyjne i drapieżnictwo, wcześniej myślistwo i zmiany w środowisku (melioracje, 
intensyfikacja rolnictwa, lepsza ochrona pożarowa lasów). 
 
 

Moduł B 
 



 

149 
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnic

ze 

Kod 
Natura 

Stano-
wisko

* 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 
skali FV, 
UI, U2 

Ocena 
stanu  

ochrony 
po 

weryfikac
ji 

terenowej 
wg skali 
FV, UI, 
U2** 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/g
atunku wg 
skali FV, 
UI, U2 

Uwagi 

Gatunki         
Wielkość populacji FV FV Parametry 

populacji Stabilność populacji XX XX 
Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus 
 

A005  5A46 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

FV Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV   

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 
Bąk 
Botaurus 
stellaris 

A021 0EBA 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Pogarszający się stan 
trzcinowisk 

Wielkość populacji U1 U1 Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Bączek 
Ixobrychu
s minutus 

A022 13EC 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Pogarszający się stan 
trzcinowisk 
Szanse zachowania 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1  gatunku obniża niska 
bezwzględna 
liczebność. 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV Bocian 
czarny 
Ciconia 
nigra 

A030 E6DD 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1 

U1 Penetracja siedlisk 
lęgowych, wycinki  
w olsach; 
zagęszczenie 
populacji w normie, 
ale szanse 
zachowania gatunku 
obniża niska 
bezwzględna 
liczebność. 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Łabędź 
niemy 
Cygnus 
olor 

A036 BDE7 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Pogarszający się stan 
trzcinowisk 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV   

Wielkość populacji U1 U1 Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U2 U2 
Powierzchnia żerowisk U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 
Cyranecz
ka Anas 
crecca 

A052 A51E 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Intensyfikacja 
użytkowania obrzeży 
płytkich zbiorników 
wodnych, polowania 

Wielkość populacji U2 U2 Parametry 
populacji Stabilność populacji U2 U2 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U2 U2 
Powierzchnia żerowisk U1 U1 

Hełmiatka 
Netta 
rufina 

A058 0FFF 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

U2 Populacja na tyle 
mała, że zagraża to jej 
stabilności 
Intensyfikacja 
użytkowania obrzeży 
płytkich zbiorników 
wodnych 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U2 U2  Pogarszający się stan 
trzcinowisk 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 
Gągoł 
Bucephal
a clangula 

A067 5D92 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

FV Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Nurogęś 
Mergus 
merganser 

A070 BA28 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Jakość żerowisk 
obniża intensywna 
turystyka wodna 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1  (płoszenie) 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji U1 U1 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 
Trzmielo-
jad Pernis 
apivorus 

A072 C9BC 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Niepewne dane 
historyczne sugerują 
spadek liczebności 
Zniekształcona 
struktura lasów 
Intensyfikacja 
rolnictwa, zabudowa 
terenów otwartych 

Wielkość populacji U1 U1 Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Kania 
czarna 
Milvus 
migrans 

A073 45AB 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

U1 Populacja mniejsza 
niż wynikałoby to z 
powierzchni siedlisk. 
Penetracja terenów 
lęgowych. 
Intensyfikacja 
rolnictwa, zabudowa 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1  terenów otwartych 
Szanse zachowania 
gatunku obniża m.in. 
niska liczebność 
populacji. 

Wielkość populacji U1 U1 Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Kania 
ruda 
Milvus 
milvus 

A074 AF17 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1 

U1 Populacja mniejsza 
niż wynikałoby to z 
powierzchni siedlisk. 
Penetracja terenów 
lęgowych. 
Intensyfikacja 
rolnictwa, zabudowa 
terenów otwartych 
Szanse zachowania 
gatunku obniża m.in. 
niska liczebność 
populacji. 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Bielik 
Haliaeetu
s albicilla 

A075 EB0D 

Parametry 
siedliska 
gatunku Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 

U1 Penetracja terenów 
lęgowych, wycinka 
starych drzewostanów 
Silna penetracja 
łowisk przez turystów 
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Powierzchnia żerowisk FV FV  
Jakość żerowisk U1 U1 

   

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

  

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginos
us 

A081 A2F7 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Pogarszający się stan 
trzcinowisk 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

A089 C591 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

U1 Zabudowa w pobliżu 
terenów lęgowych, 
penetracja terenów 
lęgowych, 
zniekształcona 
struktura lasów 
Intensyfikacja 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV  rolnictwa, 
rozproszona 
zabudowa na 
żerowiskach 

Wielkość populacji U2 U2 Parametry 
populacji Stabilność populacji U1 U1 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

A094 981D 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1 

U2 Bardzo mała, 
potencjalnie 
niestabilna populacja 
Niski udział 
najstarszych 
drzewostanów, 
penetracja 
potencjalnych miejsc 
lęgowych 
Silna penetracja 
żerowisk, 
pogarszająca się 
jakość żerowisk w 
wyniku eutrofizacji 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Kobuz 
Falco 
subbuteo 

A099 9E8B 

Parametry 
siedliska

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
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Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

   

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

 Intensyfikacja 
rolnictwa 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Kropiatka 
Porzana 
porzana 

A119 3AD5 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U1 U1 

U1 Zagęszczenia na 
znanych stanowiskach 
dość wysokie, ale 
siedliska poddane 
presji (osuszanie, 
zarastanie, 
podtapianie)  
i niewielkie 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 

Zielonka 
Porzana 
parva 

A120 8986 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia żerowisk FV FV 

U1 Pogarszający się stan 
trzcinowisk 
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 Jakość żerowisk FV FV    
Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 
  

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji U1 U1 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Derkacz 
Crex crex 

A122 DF83 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Niepewne dane 
historyczne sugerują 
spadek populacji 
Intensyfikacja 
gospodarki użytkami 
zielonymi 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Żuraw 
Grus grus 

A127 E3FE 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

FV  
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV   

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Samotnik 
Tringa 
ochropus 

A165 25C4 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Wycinki w olszynach 
Intensyfikacja 
gospodarki użytkami 
zielonymi, w tym 
melioracje 

Wielkość populacji U1 U1 Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Siniak 
Columba 
oenas 

A207 20BF 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

U1 Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
Zagęszczenie 
populacji stosunkowo 
niskie, m.in. w 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV  porównaniu z 
populacją dzięcioła 
czarnego 

Wielkość populacji U2 U2 Parametry 
populacji Stabilność populacji U2 U2 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Puchacz 
Bubo 
bubo 

A215 A606 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U2 U2 

U2 Przypuszczalnie 
populacja zanikająca. 
Dane historyczne 
sugerują silny spadek 
w ostatnich 20 latach. 
Coraz mniej terenów 
odludnych i 
zaniedbanych lasów 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Włochatk
a Aegolius 
funereus 

A223 217E 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

U1 Stosunkowo niski 
udział starych 
drzewostanów 
iglastych 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV   

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

Lelek 
Caprimul
gus 
europaeus 

A224 4057 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

FV  

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Zimorode
k Alcedo 
atthis 

A229 D000 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

U1 Stosunkowo mała 
ilość urwistych 
brzegów 
Potencjalnie 
najważniejsze 
siedlisko – Krutynia i 
znajdujące się na jej 
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV  szlaku jeziora 
rynnowe – jest silnie 
oblegana przez 
turystów; 
inwentaryzacja 2012 
nie wykazała 
obecności zimorodka 
nad Krutynią 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

Dzięcioł 
czarny 
Dryocopu
s martius 

A236 E52B 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

FV  

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Lerka 
Lullula 
arborea 

A246 FDA8 

Parametry 
siedliska

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

FV Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 
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Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

   

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

  

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

Trzciniak 
Acroceph
alus 
arundinac
eus 

A298 BBC6 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

FV Brak danych 
historycznych do 
oceny trendu lokalnej 
populacji 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji XX XX 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 

Jarzębatka 
Sylvia 
nisora 

A307 CA8B 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia żerowisk FV FV 

U1 Dane historyczne o 
populacji 
niewiarygodne w 
świetle wyników z 
2012 r.  
Intensyfikacja 



 

165 
 

 Jakość żerowisk U1 U1    
Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 
 rolnictwa, 

upraszczanie 
struktury krajobrazu 
rolniczego 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Muchołó
wka mała 
Ficedula 
parva 

A320 B7B3 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV 

U1 Niski udział starych 
drzew liściastych 
(zwł. graba i lipy) na 
siedliskach 
grądowych 

Wielkość populacji FV FV Parametry 
populacji Stabilność populacji FV FV 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

FV FV 

Jakość siedlisk lęgowych FV FV 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Kormoran 
Phala-
crocorax 
carbo 

A391 03B7 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk FV FV 

FV  
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   Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

FV FV   

Wielkość populacji U2 U2 Parametry 
populacji Stabilność populacji U2 U2 

Powierzchnia siedlisk 
lęgowych 

U1 U1 

Jakość siedlisk lęgowych U1 U1 
Powierzchnia żerowisk FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Jakość żerowisk U1 U1 

Cietrzew 
Tetrao 
tetrix 
tetrix 

A409 D2A4 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Wskaźniki dotyczące 
populacji i siedliska łącznie

U2 U2 

U2 Populacja zanikająca 
Standardowe zasady 
gospodarki leśnej i 
rolnej, drapieżnictwo 
i penetracja siedlisk 
przez człowieka 
pogarszają stan 
potencjalnych siedlisk 

Podstawą oceny parametru wielkości populacji były przede wszystkim: wyniki inwentaryzacji z 2012 r. oraz informacje o zagęszczeniach z 
różnych miejsc w Polsce i Europie, zawarte m.in. w Atlasie rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004, Poradnikach ochrony siedlisk  
i gatunków Natura 2000, Monitoring ptaków lęgowych – poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. 
Podstawą oceny parametru stabilności populacji było porównanie wyników inwentaryzacji z 2012 r. z danymi wcześniejszymi, zawartymi w 
SDF z lat 2002-2011 i w publikacji IBA o ostojach ptasich w Polsce oraz z wcześniejszymi danymi o Puszczy Piskiej zawartymi w Atlasie 
rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004, Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, publikacji Monitoring ptaków 
lęgowych – poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią 
Podstawą oceny parametrów siedliska była terenowa znajomość warunków siedliskowych panujących w OSOP oraz analiza dostępnych 
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szczegółowych danych kartograficznych (zdjęcia lotnicze, mapy topograficzne, mapy pokrycia terenu itd.) w kontekście wymagań siedliskowych 
i zagęszczeń lokalnych populacji poszczególnych gatunków. 
*W kolumnie „Stanowisko” wpisano kod centroidu położonego w centrum występowania danego gatunku w granicach OSOP. 
**Weryfikacja terenowa polegała przede wszystkim na ocenie warunków siedliskowych pod kątem wymagań poszczególnych gatunków. 
Weryfikacja rozmieszczenia i zagęszczeń poszczególnych gatunków stwierdzonych w OSOP podczas inwentaryzacji zleconej przez GDOŚ miała 
charakter wyrywkowy i była prowadzona równolegle z pracami inwentaryzacyjnymi. 
 
 

4. Analiza zagrożeń 
Lp. Przedmiot 

ochrony 
Nr stanowiska Istniejące Potencjalne Wyjaśnienia 

 Kod i nazwa 
przedmiotu 
ochrony, 

Unikalny(e) 
numer(y) (ID) 
poligonu(ów), 
linii, punktu 
(ów) zawarty w 
wektorowej 
warstwie 
informacyjnej 
GIS 

Zagrożenia, dla utrzymania lub
osiągnięcia właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony. 

Zagrożenia, które mogą ujawnić się 
z chwilą realizacji 
planów/programów, pojawienia się 
negatywnych trendów w rozwoju 
społecznym i gospodarczym. 
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umożliwiające 
identyfikację w 
przestrzeni 

 A005 Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus 

5A46 E01.03 – zabudowa rozproszona 
F06 – Inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  
G01.01 – żeglarstwo 
G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 

 E01.03 – zabudowa rozproszona 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
F06 – pozyskiwanie trzcin  
G01.01 – turystyka wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
G02.10 - zabudowa rekreacyjna 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 

2 A021 Bąk 
Botaurus 
stellaris 

0EBA E01.03 – zabudowa rozproszona 
F06 – inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  
G01.01 – żeglarstwo 
G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie 

 E01.03 – zabudowa rozproszona 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
F06 – pozyskiwanie trzcin 
G01.01 – turystyka wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
G02.10 – zabudowa rekreacyjna 
nad brzegami, skutkująca 
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fragmentacją trzcinowisk 
J02.01 – osuszanie mokradeł w 
wyniku melioracji łąk 

3 A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13EC E01.03 – zabudowa rozproszona 
F06 – inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  
G01.01 – żeglarstwo 
G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 
 

 E01.03 – zabudowa rozproszona 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
F06 – pozyskiwanie trzcin 
G01.01 – turystyka wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
G02.10 – zabudowa rekreacyjna 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 

4 A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra 

E6DD B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
G01 - sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku rekreacji, 
uprawiane w plenerze 

 B07 – wycinanie starych drzew 
G01 – penetracja istniejących i 
potencjalnych terenów lęgowych 

5 A036 Łabędź 
niemy Cygnus 
olor 

BDE7 E01.03 – zabudowa rozproszona 
F06 – inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  
G01.01 – żeglarstwo 

 E01.03 – zabudowa rozproszona 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
F06 – pozyskiwanie trzcin 
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G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie 

G01.01 – turystyka wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
G02.10 – zabudowa rekreacyjna 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
H01.09 – zanieczyszczanie 
zbiorników śrucinami i ciężarkami 
ołowianymi, prowadzące do zatruć 
(połykanie śrucin jako gastrolitów) 
J02.01 – osuszanie mokradeł w 
wyniku melioracji łąk 

6 A052 
Cyraneczka 
Anas crecca 

A51E A11 – inne rodzaje praktyk 
rolniczych 
F03.01 – polowania 
G01.01 – żeglarstwo 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 
K03.04 - drapieżnictwo 

 A11 - intensyfikacja użytkowania 
(głównie rolniczego) obrzeży 
płytkich zbiorników wodnych 
F03.01 – odstrzał cyraneczki jako 
ptaka łownego 
G01.01 – turystyka wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
H01.09 – zanieczyszczanie 
zbiorników śrucinami i ciężarkami 
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ołowianymi, prowadzące do zatruć 
(połykanie śrucin jako gastrolitów) 
J02.01 – osuszanie mokradeł w 
wyniku melioracji łąk, likwidacja 
oczek wodnych 
K03.04 - norka amerykańska, 
jenot, lis, kuna 

7 A058 
Hełmiatka 
Netta rufina 

0FFF A11 – inne rodzaje praktyk 
rolniczych 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 
K03.04 - drapieżnictwo 

F03.01 – polowania A11 intensyfikacja użytkowania 
(głównie rolniczego) obrzeży 
płytkich zbiorników wodnych 
F03.01 – przypadkowe trafienia 
podczas polowań 
H01.09 – zanieczyszczanie 
zbiorników śrucinami i ciężarkami 
ołowianymi, prowadzące do zatruć 
(połykanie śrucin jako gastrolitów) 
K03.04 - drapieżnictwo (norka 
amerykańska, jenot, lis, kuna) 

8 A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

5D92 B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
G01.01 – żeglarstwo 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 
F03.01 – polowania 

B07 – – eksploatacja 
drzewostanów nad wodami; 
usuwanie starych dziuplastych 
drzew 
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powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 
 

F03.01 – przypadkowe trafienia 
podczas polowań 
G01.01 – żeglarstwo i 
kajakarstwo, powodujące 
płoszenie 
H01.09 – zanieczyszczanie 
zbiorników śrucinami i ciężarkami 
ołowianymi, prowadzące do zatruć 
(połykanie śrucin jako gastrolitów) 

9 A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

BA28 B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
G01.01 – żeglarstwo 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 
F03.01 – polowania 

B07  – eksploatacja drzewostanów 
nad wodami; usuwanie starych 
dziuplastych drzew 
F03.01 – przypadkowe trafienia 
podczas polowań 
G01.01 – żeglarstwo i 
kajakarstwo, powodujące 
płoszenie 
H01.09 – zanieczyszczanie 
zbiorników śrucinami i ciężarkami 
ołowianymi, prowadzące do zatruć 
(połykanie śrucin jako gastrolitów) 

10 A072 C9BC A02.03 – usuwanie trawy pod B07 – inne rodzaje praktyk leśnych A02.03  – zaorywanie użytków 
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Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

grunty orne 
A07 - stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
B01 - zalesianie terenów 
otwartych 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
J02.04.01 – zalewanie 
K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

zielonych 
A07 – chemizacja środowiska, 
skutkująca zubażaniem bazy 
pokarmowej 
B01 – zalesianie polan i użytków 
zielonych B07 – hałaśliwe prace 
leśne (wycinki) w pobliżu 
czynnych gniazd; promowanie 
gatunków iglastych; redukcja 
stanu starodrzewi 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
J02.04.01 – zatapianie polan i 
użytków zielonych przez bobry 
i/lub w ramach projektów małej 
retencji 
K02.01 – zarastanie polan i 
użytków zielonych w wyniku 
naturalnej sukcesji 

11 A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB B01 - zalesianie terenów 
otwartych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych B01 – zalesianie polan i użytków 
zielonych B07 – redukcja stanu 
starodrzewi 
D02.01.01 – porażenia i kolizje z 
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E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.01 – żeglarstwo 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 
K03.01 – konkurencja 

napowietrznymi liniami 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
G01.01 – rekreacja wodna, 
powodująca pogorszenie 
warunków na żerowiskach 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
H01.09 – zatrucia ołowiem ze 
śrucin tkwiących w padlinie 
K03.01 – ekspansja kormorana 
czarnego, korzystającego tej samej 
bazy pokarmowe 

12 A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 B01 - zalesianie terenów 
otwartych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.01 – żeglarstwo 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych B01 – zalesianie polan i użytków 
zielonych B07 – redukcja stanu 
starodrzewi 
D02.01.01 – porażenia i kolizje z 
napowietrznymi liniami 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
G01.01 – rekreacja wodna, 
powodująca pogorszenie 
warunków na żerowiskach 
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H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 

G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
H01.09 – zatrucia ołowiem ze 
śrucin tkwiących w padlinie 

13 A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.01 – żeglarstwo 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 
K03.01 – konkurencja 
 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych B07 – prace leśne w pobliżu 
czynnych gniazd (w przypadku 
gniazd niezidentyfikowanych); 
redukcja stanu starodrzewi 
D02.01.01 – porażenia i kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
nad wodami 
G01.01 – rekreacja wodna, 
powodująca pogorszenie 
warunków na żerowiskach 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
H01.09 – zatrucia ołowiem ze 
śrucin tkwiących w padlinie i 



 

176 
 

ofiarach 
K03.01 – ekspansja kormorana 
czarnego, korzystającego tej samej 
bazy pokarmowej 

14 A081 Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.01 – żeglarstwo 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 
H01.09 - zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych 
źródeł rozproszonych 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 
K03.04 - drapieżnictwo 

 E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
na żerowiskach i w pobliżu 
lęgowisk 
G01.01 – rekreacja wodna, 
skutkująca fragmentacją 
trzcinowisk i płoszeniem 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
G02.10 – zabudowa rekreacyjna 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
H01.09 – zatrucia ołowiem ze 
śrucin tkwiących w padlinie 
J02.01 – osuszanie mokradeł w 
wyniku melioracji łąk 
K03.04 – drapieżnictwo, głównie 
ze strony norki amerykańskiej 
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15 A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 A02.03 – usuwanie trawy pod 
grunty orne 
B01 - zalesianie terenów 
otwartych 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
J02.04.01 – zalewanie 
K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych A.02.03 – zaorywanie użytków 
zielonych 
B01 – zalesianie polan i użytków 
zielonych B07 – prace leśne w 
pobliżu czynnych gniazd (w 
przypadku gniazd 
niezidentyfikowanych); redukcja 
stanu starodrzewi; promowanie 
gatunków iglastych 
D02.01.01 – porażenia i kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
J02.04.01 – zatapianie polan i 
użytków zielonych przez bobry 
i/lub w ramach projektów małej 
retencji 
K02.01 – zarastanie polan i 
użytków zielonych w wyniku 
naturalnej sukcesji 
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16 A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.01 – żeglarstwo 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
H01.05 - rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem 
H01.08 - rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych 
K03.01 – konkurencja 
 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 
F02 – rybołówstwo i zbieranie 
zasobów wodnych 
F03.02.03 -  chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K05.01 –  zmniejszenie płodności / 
depresja genetyczna (inbredowa) u 
zwierząt 

B07 – redukcja stanu starodrzewi 
sosnowych; prace leśne w pobliżu 
czynnych gniazd  
(w przypadku gniazd 
niezidentyfikowanych) 
D02.01.01 – porażenia i kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
nad wodami 
F02 – intensyfikacja gospodarki 
rybackiej, prowadząca do 
ograniczenia bazy pokarmowej 
F03.02.03 - kłusownictwo 
G01.01 – żeglarstwo i inne formy 
rekreacji wodnej, zakłócające 
spokój na żerowiskach 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
H01.05, H01.08 - eutrofizacja 
powodowana zanieczyszczeniami 
z rolnictwa i gospodarstw 
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domowych, wywołująca spadek 
widzialności w zbiornikach 
wodnych 
K03.01 – ekspansja kormorana 
czarnego, korzystającego tej samej 
bazy pokarmowej 
K05.01 – depresja inbredowa 

17 A099 Kobuz 
Falco 
subbuteo 

9E8B A07 - stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych A07 – chemizacja rolnictwa, 
skutkująca zubażaniem bazy 
pokarmowej (część z niej stanowią 
owady) 
B07 – redukcja stanu starodrzewi 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 

18 A119 
Kropiatka 
Porzana 
porzana 

3AD5 D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 
K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

 D02.01.01 – kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi 
J02.01 – melioracje, skutkujące 
osuszaniem mokradeł 
K02.01 – sukcesja naturalna – 
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K03.04 - drapieżnictwo wkraczanie trzciny na 
turzycowiska 
K03.04 – drapieżnictwo m.in. ze 
strony norki amerykańskiej, 
krukowatych 

19 A120 Zielonka 
Porzana parva

8986 D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
G01.01 – żeglarstwo 
G02.10 – inne kompleksy 
sportowo-rekreacyjne 
K03.04 - drapieżnictwo 

F06 – inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania 
 

D02.01.01 – kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi  
F06 – pozyskiwanie trzciny, 
pozbawiające ptaków schronienia 
po powrocie na lęgowiska 
G01.01 – żeglarstwo i inne formy 
rekreacji wodnej, zakłócające 
spokój i zagrażające 
trzcinowiskom 
G02.10 – rozwój rekreacji 
nadwodnej (ośrodki, zabudowa 
letniskowa, pensjonaty itp) 
zagrażający trzcinowiskom 
K03.04 – drapieżnictwo m.in. ze 
strony norki amerykańskiej 

20 A122 Derkacz DF83 A02.03 – usuwanie trawy pod  A02.03 – zaorywanie użytków 
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Crex crex grunty orne 
A03.01 - intensywne koszenie lub
intensyfikacja 
A03.03 - zaniechanie / brak 
koszenia 
A04.01 – wypas intensywny 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 

zielonych 
A03.01 – intensywne koszenie łąk 
A03.03 – zaniechanie koszenia łąk 
A04.01 – intensywny wypas 
J02.01 – melioracje, skutkujące 
osuszaniem wilgotnych i mokrych 
łąk 

21 A127 Żuraw 
Grus grus 

E3FE A03.01 - intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 
K03.04 - drapieżnictwo 

F03.02.03 -  chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
J02.01.02 – osuszanie terenów 
morskich, ujściowych, bagiennych 

A03.01 – zaniechanie koszenia łąk 
B07 – hałaśliwe prace leśne 
(wycinki) w pobliżu czynnych 
gniazd  
D02.01.01 –kolizje z 
napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi  
F03.02.03 – różne formy 
prześladowania przez człowieka w 
wyniku narastającego konfliktu  
z rolnictwem 
J02.01.02 – osuszanie mokradeł 
K02.01 – zarastanie polan i 
użytków zielonych w wyniku 
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naturalnej sukcesji 
K03.04 – drapieżnictwo, głównie 
ze strony norki amerykańskiej i 
dzika 

22 A165 
Samotnik 
Tringa 
ochropus 

25C4 B02.02 – wycinka lasu 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 

 B02.02 – stosowanie rębni 
zupełnych w olsach i łęgach 
jesionowo-olszowych – 
podstawowych siedliskach 
samotnika 
B07 – hałaśliwe prace leśne 
(wycinki) w pobliżu czynnych 
gniazd 

23 A207 Siniak 
Columba 
oenas 

20BF B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 
K03 – międzygatunkowe interakcje 
wśród zwierząt 

B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew, stanowiących 
żerowiska dzięcioła czarnego 
B07 – redukcja stanu starodrzewi 
K03 – spadek populacji dzięcioła 
czarnego, kujcego dziuple siniaka 

24 A215  Puchacz 
Bubo bubo 

A606 D02.01.01 –  napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych B07 – hałaśliwe prace leśne 
(wycinki) w pobliżu czynnych 
gniazd (w przypadku stanowisk 
niewykrytych) 
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konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
K03.01 – konkurencja 
K03.04 - drapieżnictwo 

D02.01.01 – porażenia i kolizje  
z napowietrznymi liniami 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
w dotychczas odludnych 
miejscach 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
K03.01 – konkurencja pokarmowa  
z drapieżnymi ssakami i ptakami 
K03.04 – niszczenie lęgów przez 
drapieżniki 

25 A223 
Włochatka 
Aegolius 
funereus 

217E B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
K03.01 – konkurencja 
K03.04 - drapieżnictwo 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 
K03 – międzygatunkowe interakcje 
wśród zwierząt 

B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew, stanowiących 
żerowiska dzięcioła czarnego  
B07 – hałaśliwe prace leśne 
(wycinki) w pobliżu czynnych 
gniazd; redukcja stanu starodrzewi 
G01.02 – wzrost penetracji 
rejonów gniazdowania w wyniku 
nasilenia ruchu turystycznego 
K03 – spadek populacji dzięcioła 
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czarnego, kującego dziuple 
włochatki 
K03.01 – konkurencja pokarmowa  
z drapieżnymi ssakami i ptakami 
K03.04 – niszczenie lęgów przez 
drapieżniki 

26 A224 Lelek 
Caprimulgus 
europaeus 

4057  B04 – stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo) 
B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 

B04 – chemizacja środowiska 
leśnego, skutkująca zubażaniem 
bazy pokarmowej 
B07 – zaniechanie rębni zupełnych 
na siedliskach borów świeżych 

27 A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

D000 B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
F02.03 – wędkarstwo 
G01.01 – żeglarstwo 

J02.03 – regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew nad rzekami – 
czatowni zimorodka 
E01.03 – rozpraszanie zabudowy 
F02.03 – wędkarstwo, zakłócające 
spokój na lęgowiskach i 
żerowiskach 
G01.01 – turystyka wodna, w tym 
głównie kajakarstwo, zakłócające 
spokój na lęgowiskach i 
żerowiskachJ02.03 – regulacja 
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rzek 
28 A236 Dzięcioł 

czarny 
Dryocopus 
martius 

E52B B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew – żerowisk 
dzięcioła czarnego  
B07 – redukcja stanu starodrzewi 

29 A246 Lerka 
Lullula 
arborea 

FDA8 A02.03 – usuwanie trawy pod 
grunty orne 
A07 - stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
B01.01 – zalesianie terenów 
otwartych (drzewa rodzime) 
E01.03 – zabudowa rozproszona 
 

B04 – stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo) 
B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 

A02.03 – zaorywanie suchych 
muraw i odłogów na obrzeżach 
borów 
A07 – chemizacja rolnictwa, 
skutkująca zubażaniem bazy 
pokarmowej lerki 
B01.01 – zalesianie suchych 
muraw i odłogów na obrzeżach 
borów 
B04 – chemizacja środowiska 
leśnego, skutkująca zubażaniem 
bazy pokarmowej 
B07 – zaniechanie rębni zupełnych 
na siedliskach borów świeżych 
E01.03 – rozwój zabudowy na 
obrzeżach borów – lęgowiskach 
lerki 
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30 A298 
Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus 

BBC6 E01.03 – zabudowa rozproszona 
F06 – inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania 
G01.01 – żeglarstwo 

 E01.03 – zabudowa rozproszona 
nad brzegami, skutkująca 
fragmentacją trzcinowisk 
F06 – pozyskiwanie trzciny 
G01.01 – żeglarstwo, skutkujące 
fragmentacją trzcinowisk 

31 A307 
Jarzębatka 
Sylvia nisora 

CA8B A02.03 – usuwanie trawy pod 
grunty orne 
A07 - stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
A11 – inne rodzaje praktyk 
rolniczych 
B01 - zalesianie terenów 
otwartych 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 

 A.02.03 – zaorywanie użytków 
zielonych 
A07 – chemizacja rolnictwa, 
skutkująca zubażaniem bazy 
pokarmowej 
A11 – usuwanie zakrzewień (łozy, 
głóg, itp.)  
i kęp naturalnych młodników na 
użytkach rolnych  
B01 – zalesianie polan i użytków 
zielonych 
J02.01 – melioracje, skutkujące 
osuszaniem wilgotnych i mokrych 
łąk 

32 A320 
Muchołówka 

B7B3 B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B04 – stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 

B02.04 – usuwanie martwych i 
umierających drzew liściastych, 
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mała Ficedula 
parva 

B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 

(leśnictwo) 
B07 – inne rodzaje praktyk leśnych 

stanowiących schronienie i 
żerowisko muchołówki małej 
B04 – chemizacja środowiska 
leśnego, skutkująca zubażaniem 
bazy pokarmowej  
B07 – promowanie gatunków 
iglastych  
i pomijanie graba i lipy w 
odnowieniach na siedliskach 
grądowych; intensyfikacja 
gospodarki leśnej na siedliskach 
grądowych; usuwanie drzew 
dziuplastych; zbyt intensywne (z 
punktu widzenia wymagań 
gatunku) użytkowanie rębne 
dobrze wykształconych grądów; 
redukcja stanu starodrzewi 
 

33 Kormoran 
Phalacrocorax 
carbo 

03B7  F03.02 - pozyskiwanie / usuwanie 
zwierząt (lądowych) 

F03.02 – zbyt intensywna redukcja 
populacji w ramach zarządzania 
populacją kormorana 

34 A409 D2A4 A03.01 - intensywne koszenie lub  A03.01 – intensywne koszenie łąk 
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Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

intensyfikacja 
A03.03 - zaniechanie / brak 
koszenia 
A04.01 – wypas intensywny 
B07 – inne rodzaje praktyk 
leśnych 
G01.02 -  turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G05.09 –  płoty, ogrodzenia 
J02.01 - zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie 
K02.03 – eutrofizacja (naturalna) 
K03.02 – pasożytnictw 
K03.04 – drapieżnictwo 
K05.01 –  zmniejszenie płodności 
/ depresja genetyczna (inbredowa) 
u zwierząt 
M01 – zmiana czynników 
abiotycznych 

A03.03 – zaniechanie koszenia łąk 
A04.01 – intensywny wypas 
B07 – zmniejszanie się 
powierzchni obszarów klęskowych 
w lasach w wyniku lepszej 
ochrony ppoż i przed gradacjami 
G01.02 – wzrost penetracji 
siedlisk (w tym tokowisk) w 
wyniku nasilenia ruchu 
turystycznego 
G05.09 – grodzenie upraw leśnych 
i terenów rolnych siatkami 
J02.01 – melioracje, skutkujące 
osuszaniem wilgotnych i mokrych 
łąk i torfowisk 
K02.03 – eutrofizacja siedlisk 
lądowych 
K03.02 – pasożytnictwo (m.in. 
pasożyty przenoszone prze 
bażanty) 
K03.04 – drapieżnictwo, głównie 
ze strony ssaków 
K05.01 – depresja inbredowa 
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M01 – zmiany klimatyczne, 
mogące przyczyniać się do 
większych strat lęgów 

 

5. Cele działań ochronnych 
 

Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Stan 
ochrony

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu 
ochrony 

Kod i nazwa przedmiotu 
ochrony,  

Unikalny(e) 
numer(y) (ID) 
poligonu(ów), 
linii, punktu 
(ów) zawarty w 
wektorowej 
warstwie 
informacyjnej 
GIS 

FV, U1, 
U2 (z 
pkt 3) 

 Należy 
określić 
realny termin 
osiągnięcia 
wyznaczoneg
o celu oraz 
wskazać cele, 
dla których 
realizacji 
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umożliwiające 
identyfikację w 
przestrzeni 

wymagane 
będzie 
sporządzenie 
20 letniego 
planu 
ochrony. 

A005 Perkoz dwuczuby 
Podiceps cristatus 

5A46 FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zabudowy brzegów jezior  

i niszczenia trzcinowisk 

10 lat 

A021 Bąk Botaurus stellaris 0EBA U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń , w tym zabudowy brzegów jezior  

i niszczenia trzcinowisk 

10 lat 

A022 Bączek Ixobrychus 
minutus 

13EC U1 1. Uzyskanie trendu wzrostowego populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zabudowy brzegów jezior  

i niszczenia trzcinowisk 

10 lat 

A030 Bocian czarny Ciconia 
nigra 

E6DD U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni zupełnych  

w podmokłych lasach 

10 lat 

A036 Łabędź niemy Cygnus 
olor 

BDE7 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zabudowy brzegów jezior  

i niszczenia trzcinowisk 

10 lat 

A052 Cyraneczka Anas crecca A51E U1 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji i jej zagrożeniach 10 lat 
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2. Ograniczenie zagrożeń, w tym degradacji siedlisk  
i odstrzałów 

10 lat 

A058 Hełmiatka Netta rufina 0FFF U2 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji i jej zagrożeniach 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym degradacji siedlisk  

10 lat 
10 lat 

A067 Gągoł Bucephala 
clangula 

5D92 FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym eksploatacji drzewostanów 

nad wodami.  

10 lat 

A070 Nurogęś Mergus 
merganser 

BA28 U1 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o obecności gatunku na rzekach 
OSOP 

2. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
3. Ograniczenie zagrożeń, w tym eksploatacji drzewostanów 

nad wodami.  

10 lat 

A072 Trzmielojad Pernis 
apivorus 

C9BC U1 1. Zahamowanie niekorzystnych trendów w populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym stopniowa przebudowa 

drzewostanów na siedliskach grądowych i ochrona żerowisk 

10 lat 

A073 Kania czarna Milvus 
migrans 

45AB U1 1. Stopniowy wzrost populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym skuteczniejsza ochrona miejsc 

gniazdowania, redukcja antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

10 lat 

A074 Kania ruda Milvus milvus AF17 U1 1. Stopniowy wzrost populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym skuteczniejsza ochrona miejsc 

gniazdowania, redukcja antropopresji nad wodami i ochrona 

10 lat 
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urozmaiconego krajobrazu 
A075 Bielik Haliaeetus 
albicilla 

EB0D U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, w tym lepsza ochrona 

miejsc gniazdowania i redukcja antropopresji nad wodami 

10 lat 

A081 Błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 

A2F7 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym niszczenia trzcinowisk i 

rozpraszania zabudowy  

10 lat 

A089 Orlik krzykliwy Aquila 
pomarina 

C591 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym lepsza ochronę miejsc 

gniazdowania, stopniowa przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona żerowisk  

10 lat 

A094 Rybołów Pandion 
haliaeetus 

981D U2 1. Uzyskanie wzrostu populacji 
2. Ochrona żerowisk i miejsc dogodnych do gniazdowania 

10 lat 
10 lat 

A099 Kobuz Falco subbuteo 9E8B U1 1. Utrzymanie wielkości populacji  
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym przeciwdziałanie rozpraszaniu 

zabudowy i intensyfikacji rolnictwa 

10 lat 

A119 Kropiatka Porzana 
porzana 

3AD5 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Zachowanie w stanie niepogroszonym siedlisk gatunku  

10 lat 

A120 Zielonka Porzana parva 8986 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym ochrona trzcinowisk na 

jeziorach 

10 lat 

A122 Derkacz Crex crex DF83 U1 1. Powstrzymanie spadkowego trendu populacji 10 lat 
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2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zmiany metod 
gospodarowania użytkami zielonymi oraz aktywne 
przeciwdziałanie degradacji użytków zielonych na glebach 
hydrogenicznych 

A127 Żuraw Grus grus E3FE FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Zachowanie w stanie niepogorszonym siedlisk lęgowych  

i żerowisk 

10lat 

A165 Samotnik Tringa 
ochropus 

25C4 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zmiana metod użytkowania 

olsów i łęgów 

10  lat 

A207 Siniak Columba oenas 20BF U1 1. Uzyskanie wzrostu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym utrzymanie powierzchni 

starodrzewi oraz puli drzew dziuplastych, umierających  
i martwych 

10 lat 

A215 Puchacz Bubo bubo A606 U2 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji 
2. Uzyskanie wzrostu populacji 
3. Skuteczna ochrona miejsc gniazdowania i żerowisk 

10 lat 

A223 Włochatka Aegolius 
funereus 

217E U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym skuteczna ochrona miejsc 

gniazdowania, utrzymanie ważnych  dla gatunku starodrzewi 
iglastych i zapewnienie udziału świerka w drzewostanach 

10 lat 

A224 Lelek Caprimulgus 4057 FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 10 lat 
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europaeus 2. Ograniczenie zagrożeń, w tym utrzymanie rębni zupełnych 
jako ważnego elementu gospodarki na siedliskach borowych 

A229 Zimorodek Alcedo atthis D000 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym powstrzymanie regulacji rzek 

i redukcja innych form antropopresji nad wodami 

10 lat 

A236 Dzięcioł czarny 
Dryocopus martius 

E52B FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym utrzymanie powierzchni 

starodrzewi oraz puli drzew dziuplastych, umierających  
i martwych 

10 lat 

A246 Lerka Lullula arborea FDA8 U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zachowanie rębni zupełnych 

jako ważnych elementów gospodarki na siedliskach 
borowych i powstrzymanie rozpraszania zabudowy w 
sąsiedztwie borów 

10 lat 

A298 Trzciniak Acrocephalus 
arundinaceus 

BBC6 FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym ochrona trzcinowisk 

10 lat 

A307 Jarzębatka Sylvia nisora CA8B U1 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 
2. Ograniczenie zagrożeń, w tym zachowanie urozmaiconego 

krajobrazu rolniczego i ochrona stosunków wodnych na 
użytkach zielonych 

10 lat 

A320 Muchołówka mała 
Ficedula parva 

B7B3 U1 1. Uzyskanie wzrostu populacji 
2. Stopniowa przebudowa lasów na siedliskach grądowych w 

10 lat 
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kierunku zbiorowisk klimaksowych 
A391 Kormoran Phalacrocorax 
carbo 

03B7 FV 1. Utrzymanie korzystnego stanu populacji 10 lat 

A409 Cietrzew Tetrao tetrix 
tetrix 

D2A4 U2 1. Podjęcie próby odtworzenia populacji cietrzewia  10 lat 

 

Moduł C 
 

6. Ustalenie działań ochronnych 
Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony. 

 
Numer i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji

Termin 
wykonania

Sz
ac

un
ko

w
e 

ko
sz

ty
 (t

ys
. z
ł) 

Podmiot 
odpowiedzial

ny za 
wykonanie 

Działania związane z ochroną czynną 
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A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka,  A127 żuraw, 
A165 samotnik, A215 
puchacz, A223 
włochatka, A229 
zimorodek,  A298 
trzciniak, A409 
cietrzew 

A1 Opracowanie programu 
poprawy infrastruktury 
służącej zarządzaniu 
ruchem turystycznym 

Opracowanie programu służącego ochronie miejsc 
ważnych dla populacji ptaków będących 
przedmiotami ochrony poprzez odpowiednie 
zarządzanie ruchem turystycznym. Program 
powinien obejmować: a) odnowienie i uzupełnienie 
oznakowania istniejących szlaków turystycznych z 
uwzględnieniem korekt przebiegu w miejscach, 
gdzie szlaki zagrażają ważnym ostojom; b) 
wytyczenie i oznakowanie ewentualnych nowych 
szlaków w rejonach atrakcyjnych krajobrazowo, w 
których ruch turystyczny nie zagraża walorom 
przyrodniczym; c) doposażenie istniejących i 
nowych szlaków w infrastrukturę służącą turystyce 
pieszej i rowerowej (przystanki ze ławami, wiatami i 
koszami na śmieci, punkty widokowe, tablice 
informacyjno-edukacyjne);  d) odnowienie i 
uzupełnienie oznakowania form ochrony przyrody 
(Natura 2000, Mazurski Park Krajobrazowy, 
rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu), w tym ustawienie tablic 
informacyjnych i edukacyjnych; e) podniesienie 
standardu leśnych pól biwakowych poprzez 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

50RDOŚ 
Olsztyn (we 
współpracy z 
zainteresowan
ymi 
nadleśnictwa
mi i gminami, 
PPTK, MPK i 
FOWJM) 
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modernizację i/lub uzupełnienie wyposażenia; f) 
weryfikację i ewentualne korekty sieci dróg leśnych 
otwartych dla ruchu oraz sieci znaków zakazu 
wstępu do ostoi zwierzyny i szlabanów na drogach 
leśnych przecinających tereny szczególnie wrażliwe; 
g) utworzenie na drogach wewnętrznych, stosownie 
do potrzeb, stref ruchu z ograniczeniami prędkości i 
innymi; h) wydanie i dystrybucję mapy turystyczno-
przyrodniczej OSOP.  

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 

A2 Poprawa infrastruktury 
służącej zarządzaniu 
ruchem turystycznym 

Wdrożenie programu poprawy infrastruktury 
służącej zarządzaniu ruchem turystycznym 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

3000Fundacja 
Ochrony 
Wielkich 
Jezior 
Mazurskich  
(we 
współpracy z 
zainteresowan
ymi 
nadleśnictwa
mi i gminami, 
RDOŚ 
Olsztyn, 
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krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka,  A127 żuraw, 
A165 samotnik, A215 
puchacz, A223 
włochatka, A229 
zimorodek,  A298 
trzciniak, A409 
cietrzew 

PPTK i MPK) 

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A094 
rybołów, A120 

A3 Utrzymanie stref ciszy na 
jeziorach 

Utrzymanie istniejących, wprowadzonych 
uchwałami rad powiatów, ograniczeń w używaniu 
na jeziorach jednostek pływających z silnikami 
spalinowymi. 

Wg Zał. 
37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Starostwa 
powiatowe 
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zielonka, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak  

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A081 
błotniak stawowy, 
A120 zielonka, A298 
trzciniak  

A4 Kampania 
uświadamiająca na rzecz 
ochrony trzcinowisk 

Wydanie plakatów, ulotek i broszur o znaczeniu 
trzcinowisk dla bioróżnorodności i o zagrożeniach 
dla trzcinowisk. Dystrybucja w gminach OSOP 
(przystanie, ośrodki wczasowe, szkoły, urzędy 
gmin). Orientacyjny nakład: 1 tys. plakatów, 20 tys. 
ulotek i 10 tys. broszur 

gminy 
pojezierne 
OSOP – 
Pisz, 
Ruciane-
Nida, 
Orzysz, 
Mikołajki, 
Mrągowo, 
Sorkwity, 
Piecki, 
Biskupiec
, 
Świętajno

okres 
obowiązy 

30RDOŚ 
Olsztyn 
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A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A094 
rybołów, A120 
zielonka, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak  

A5 Działania porządkowe na 
rzecz ochrony 
trzcinowisk i zachowania 
ciszy 

Pouczanie (w tym wydawania ulotek) i karanie 
mandatami osób łamiących przepisy zakazujące 
niszczenia trzcinowisk na obszarach chronionego 
krajobrazu, przepisy o strefach ciszy i 
ograniczeniach prędkości na jeziorach oraz przepisy 
o ciszy nocnej. 

wody 
OSOP 

okres 
obowiązy-
wania PZO

1000Policja ( we 
współpracy z 
RDOŚ 
Olsztyn) 

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A073 

A6 Inwentaryzacja i 
likwidacja nielegalnych 
pomostów 

Inwentaryzacja nielegalnych pomostów na 
podstawie zdjęć lotniczych, ewidencji gruntów i 
prac terenowych (działka, właściciel, wielkość 
pomostu). Przygotowanie materiałów do wszczęcia 
przez starostwa powiatowe postępowań 
administracyjnych, do likwidacji pomostów na koszt 
właścicieli włącznie. 

jeziora i 
rzeki w 
OSOP 

okres 
obowiązy-
wania PZO

200RZGW, 
marszałek 
województwa 
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kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A094 
rybołów, A120 
zielonka, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A094 
rybołów, A120 
zielonka, A229 
zimorodek, A298 

A7 Budowa infrastruktury 
do odbioru ścieków z 
jachtów 

Wyposażenie 10 przystani jachtowych nie 
posiadających możliwości odbioru ścieków z 
jachtów w odpowiednie urządzenia oraz 
infrastrukturę. Do działania powinny się 
kwalifikować przede wszystkim przystanie duże. 

Przystanie 
w 
miejscow
ościach 
Mikołajki, 
Okartowo
, 
Popielno, 
Niedźwie
dzi Róg, 
Ruciane-
Nida, 
Wygryny, 
Kamień, 

okres 
obowiązy-
wania PZO

300zarządcy 
przystani, 
gminy 
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trzciniak  Iznota, 
Piaski, 
Wierzba, 
Karwica 

A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A8 Opracowanie programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Szkwy 

Opracowanie dla zlewni Szkwy programu małej 
retencji, opartej na retencji wody w rowach i 
ciekach poprzez budowę zastawek i innych urządzeń 
piętrzących, w celu zatrzymania degradacji gleb 
hydrogenicznych. Zasadą programu powinno być 
dążenie do trwałego utrzymania w glebach 
hydrogenicznych użytkowanych rolniczo poziomu 
wody 15 - 40 cm poniżej poziomu terenu. Program 
powinien zawierać szczegółowy wykaz urządzeń 
wodnych do budowy bądź modernizacji wraz z 
kosztami inwestycyjnymi, a także określać 
priorytety realizacyjne, umożliwiające 
optymalizację nakładów inwestycyjnych. 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

30ZMiUW 
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A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A9 Realizacja programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Szkwy 

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w programie, z 
uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych. 
Działanie może być realizowane jednorazowo lub 
sukcesywnie, w miarę pojawiania się środków 
finansowych. Program powinien być realizowany 
zarówno na ciekach stanowiących własność skarbu 
państwa, jak i na innych ciekach, stosownie do 
założonego celu programu 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

800
 

ZMiUW 

A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A10 Opracowanie programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Rudnej 

Opracowanie dla zlewni Rudnej programu małej 
retencji, opartej na retencji wody w rowach i 
ciekach poprzez budowę zastawek i innych urządzeń 
piętrzących, w celu zatrzymania degradacji gleb 
hydrogenicznych. Zasadą programu powinno być 
trwałe utrzymanie w glebach hydrogenicznych 
użytkowanych rolniczo poziomu wody 15 - 40 cm 
poniżej poziomu terenu. Program powinien zawierać 
szczegółowy wykaz urządzeń wodnych do budowy 
bądź modernizacji wraz z kosztami inwestycyjnymi, 
a także określać priorytety realizacyjne, 
umożliwiające optymalizację nakładów 
inwestycyjnych. 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

20ZMiUW 
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A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A11 Realizacja programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Rudnej 

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w programie, z 
uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych. 
Działanie może być realizowane jednorazowo lub 
sukcesywnie, w miarę pojawiania się środków 
finansowych. Program powinien być realizowany 
zarówno na ciekach stanowiących własność skarbu 
państwa, jak i na innych ciekach, stosownie do 
założonego celu programu 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

500ZMiUW 

A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A12 Opracowanie programu 
małej retencji dla zlewni 
rzek Turośl i Zimna 

Opracowanie dla zlewni rzek Turośl i Zimna 
programu małej retencji, opartej na retencji wody w 
rowach i ciekach poprzez budowę zastawek i innych 
urządzeń piętrzących, w celu zatrzymania degradacji 
gleb hydrogenicznych. Zasadą programu powinno 
być dążenie do trwałego utrzymania w glebach 
hydrogenicznych użytkowanych rolniczo poziomu 
wody 15 - 40 cm poniżej poziomu terenu. Program 
powinien zawierać szczegółowy wykaz urządzeń 
wodnych do budowy bądź modernizacji wraz z 
kosztami inwestycyjnymi, a także określać 
priorytety realizacyjne, umożliwiające 
optymalizację nakładów inwestycyjnych. 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

20ZMiUW 
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A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A13 Realizacja programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Turośl i Zimna 

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w programie, z 
uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych. 
Działanie może być realizowane jednorazowo lub 
sukcesywnie, w miarę pojawiania się środków 
finansowych. Program powinien być realizowany 
zarówno na ciekach stanowiących własność skarbu 
państwa, jak i na innych ciekach, stosownie do 
założonego celu programu 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

500ZMiUW 

A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A14 Opracowanie programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Rybnica 

Opracowanie dla zlewni Rybnicy programu małej 
retencji, opartej na retencji wody w rowach i 
ciekach poprzez budowę zastawek i innych urządzeń 
piętrzących, w celu zatrzymania degradacji gleb 
hydrogenicznych. Zasadą programu powinno być 
trwałe utrzymanie w glebach hydrogenicznych 
użytkowanych rolniczo poziomu wody 15 - 40 cm 
poniżej poziomu terenu. Program powinien zawierać 
szczegółowy wykaz urządzeń wodnych do budowy 
bądź modernizacji wraz z kosztami inwestycyjnymi, 
a także określać priorytety realizacyjne, 
umożliwiające optymalizację nakładów 
inwestycyjnych. 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

20ZMiUW 
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A030 bocian czarny, 
A052 cyraneczka,  
A081 błotniak 
stawowy, A119 
kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

A15 Realizacja programu 
małej retencji dla zlewni 
rzeki Rybnica 

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w programie, z 
uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych. 
Działanie może być realizowane jednorazowo lub 
sukcesywnie, w miarę pojawiania się środków 
finansowych. Program powinien być realizowany 
zarówno na ciekach stanowiących własność skarbu 
państwa, jak i na innych ciekach, stosownie do 
założonego celu programu 

Wg 
Zał.37 

okres 
obowiązy-
wania PZO

400ZMiUW 

A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A081 
błotniak stawowy, 
A089 orlik krzykliwy, 
A122 derkacz, A127 
żuraw, A215 puchacz, 
A409 cietrzew 

A16 Powstrzymanie sukcesji 
na śródleśnych łąkach 

Nie zabagnione śródleśne łąki dotychczas nie 
użytkowane rolniczo należy kosić przynajmniej raz 
na trzy lata albo corocznie wykaszać na nich 
przynajmniej 30% powierzchni, każdorazowo innej. 
W ramach zabiegu należy usuwać nalot i podrost 
drzew i powstrzymywać rozrost zakrzewień. 
Zalecany termin koszenia – po 15 lipca. 

Wg 
Zał.37 
(przedsta
wione 
graficznie 
łąki 
kwalifikuj
ą się do 
działania, 
o ile nie 
były 
dotychcza
s 

okres 
obowiązy-
wania PZO

300RDOŚ w 
porozumieniu 
z 
nadleśnictwa
mi i innymi 
zarządcami 
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użytkowa
ne 
rolniczo) 

A119 kropiatka, A122 
derkacz  

A17 Ograniczanie ekspansji 
trzciny i pałki wodnej na 
siedliskach kropiatki 

Na znanych siedliskach kropiatki, na których 
stwierdzono ekspansję trzciny należy trzykrotnie  
w okresie obowiązywania PZO przeprowadzać 
koszenie płatów porośniętych trzciną i pałką wodną

Wg 
Zał.37 
 

okres 
obowiązy-
wania PZO

100RDOŚ 
Olsztyn  
w 
porozumieniu  
z zarządcami 
gruntów 

A030 bocian czarny, 
A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A127 żuraw, A215 
puchacz  
 

A18 Nowe linie 
elektroenergetyczne 
bezpieczne dla ptaków 

Uwzględnianie w decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu następujących wymogów 
dotyczących nowych i przebudowywanych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego i wysokiego napięcia:  a) o ile to tylko 
możliwe, linie należy prowadzić wzdłuż dróg; b) 
linie powinny w miarę możliwości przebiegać w 
odległości większej niż 100 m od jezior oraz 
większych mokradeł; c) linie powinny w miarę 
możliwości omijać użytki zielone d) należy 
stosować kable izolowane; e) konstrukcja i 

OSOP  okres 
obowiązy-
wania PZO

0gminy 
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rozmieszczenie elementów linii na słupach musi 
eliminować ryzyko porażenia dużych ptaków 

A030 bocian czarny, 
A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A127 żuraw, A215 
puchacz  
 

A19 Opracowanie planu 
przebudowy 
niebezpiecznych linii 
napowietrznych SN 

Szczegółowa analiza techniczna napowietrznych 
linii SN w granicach PZO. Wytypowanie linii 
stwarzających największe zagrożenie dla ptaków ze 
względu na zastosowane rozwiązania techniczne i 
lokalizację. Opracowanie programu przebudowy 
wytypowanych linii, eliminującego ryzyko porażeń i 
ograniczającego ryzyko kolizji. Program należy 
opracować przy współpracy zakładów 
energetycznych. 

OSOP  okres 
obowiązy-
wania PZO

50RDOŚ 
Olsztyn 
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A030 bocian czarny, 
A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A127 żuraw, A215 
puchacz  
 

A20 Przebudowa 
niebezpiecznych linii 
napowietrznych SN 

Przebudowa wytypowanych linii napowietrznych, 
polegająca na eliminacji ryzyka porażeń i 
ograniczeniu ryzyka kolizji.  

OSOP  okres 
obowiązy-
wania PZO

1500Zakłady 
energetyczne 

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy,  A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 

A21 Przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy 

Odstępowanie od wymogu sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko w przypadku 
przedsięwzięć zlokalizowanych w wyznaczonych na 
załączniku graficznym nr 37 granicach zwartej 
zabudowy i polegających na realizacji pojedynczych 
budynków jednorodzinnych, gospodarczych i 
rekreacyjnych. W przypadku przedsięwzięć 
zlokalizowanych poza granicami zwartej zabudowy 
należy wymagać pełnej inwentaryzacji przedmiotów 
ochrony i ich siedlisk w strefie przynajmniej 500 m, 
przy czym może ona być zmniejszona w przypadku  

Wg Zał. 
37 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

0RDOŚ 
Olsztyn, 
gminy 
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A120 zielonka,  A215 
puchacz,   A229 
zimorodek,  A246 
lerka, A298 trzciniak, 
A409 cietrzew 

infrastruktury liniowej. 

A409 cietrzew A22 Program restytucji 
cietrzewia  

Kontynuacja działań na rzecz restytucji cietrzewia. 
Działania powinny obejmować między innymi: a) 
reintrodukcję cietrzewia metodą born to be free i 
przesiedlanie dzikich osobników z innych regionów; 
b) monitorowanie wypuszczanych osobników, w 
tym metodami telemetrycznymi; c) badania nad 
presją drapieżnicą (np. z użyciem sztucznych 
gniazd); d) ograniczanie drapieżników w rejonach 
wsiedleń; e) kształtowanie właściwej struktury 
siedlisk. Rejonem wsiedleń powinna być 
południowo-wschodnia część Puszczy i/lub inne 
odpowiednie rejony w OSOP oraz w innych 
pobliskich historycznych ostojach cietrzewia. 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

700Wykonawca 
programu we 
współpracy z 
RDOŚ 
Olsztyn  
i 
zainteresowan
ymi 
nadleśnictwa
mi. 

A391 kormoran A23 Zarządzanie populacją 
kormorana 

Realizacja działań wynikających z krajowej lub 
regionalnej strategii bądź programu zarządzania 
populacjami kormorana 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

50Wykonawca 
działań po 
uzyskaniu 
odpowiednich 
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pozwoleń  

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A070 
nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A099 
kobuz, A119 kropiatka, 
A120 zielonka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A229 
zimorodek, A246 
lerka, A307 

A24 Upowszechnienie wiedzy 
o obowiązujących 
zasadach gospodarki 
rolnej 

Upowszechnienie zasad gospodarki rolnej 
określonych w działaniach B5-B8 poprzez wydanie 
i rozpowszechnienie w OSOP broszur i plakatów, 
publikację materiałów w internecie oraz spotkania z 
pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego. 

OSOP 1 rok od 
wejścia  
w życie 
PZO 

50RDOŚ 
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jarzębatkaA298, 
trzciniak, A409 
cietrzew  

Działania związane z modyfikacją lub utrzymaniem metod gospodarowania 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A081 
błotniak stawowy, 
A120 zielonka, A298 
trzciniak  

B1 Utrzymanie 
pozyskiwania trzciny na 
bezpiecznym poziomie 

Pozyskiwanie trzciny na jeziorach może odbywać 
się tylko przy pokrywie lodowej, na jeziorach 
położonych poza rezerwatami, przy zachowaniu 
zasady, że wielkość poletek użytkowanych w danym 
sezonie nie przekracza 30% powierzchni 
trzcinowisk na danym jeziorze, ustalonej na 
podstawie zdjęć lotniczych publikowanych w 
Geoportalu lub innym ogólnodostępnym źródle. 

Jeziora 
OSOP 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

0podmioty 
pozyskujące 
trzcinę na 
jeziorach (w 
ramach 
nowych 
pozwoleń 
wodno-
prawnych); 
pośrednio- 
starostwa 
wydające 
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pozwolenia  

A021 bąk, A022 
bączek, A030 bocian 
czarny, A036 łabędź 
niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś,  A119 
kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak 

B2 Zachowanie naturalnych 
odcinków rzek 

Pozostawienie bez ingerencji dotychczas 
nieuregulowanych odcinków rzek i zaniechanie 
dodatkowych regulacji na odcinkach rzek już 
częściowo uregulowanych. 

Pisa,  
Krutynia 
(w tym 
Babięcka 
Struga  i 
Spychows
ka 
Struga), 
Babant 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

0RZGW, 
ZMiUW 
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A067 gągoł, A070 
nurogęś, A229 
zimorodek,  

B3 Pozostawianie drzew 
powalonych do wody 

Na Krutyni, Babancie (w tym na jeziorach, przez 
które te rzeki przepływają), Pisie i Rybnicy  
pozostawiać powalone drzewa w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia; 
docelowo poza rezerwatami ilość powalonych 
drzew powinna wynosić przynajmniej 3 szt. na km 
odcinka rzeki lub brzegu jeziora 

Krutynia, 
Babant, 
Pisa i 
Rybnica z 
pasem 
przybrzeż
nym 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0RZGW, 
ZMiUW 

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A094 
rybołów, A120 
zielonka, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak  

B4 Ochrona siedlisk ptaków 
przez ograniczenie 
dowolności w lokalizacji 
pomostów 

Pozwolenia wodnoprawne na budowę nowych i 
rozbudowę istniejących pomostów i innych budowli 
hydrotechnicznych oraz kąpielisk wydawać tylko 
dla przedsięwzięć zlokalizowanych w miejscach 
wskazanych na załączniku graficznym nr 37 

Według 
Zał. 37 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

0starostwa 
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A052 cyraneczka, 
A058 hełmiatka, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A081 
błotniak stawowy, 
A089 orlik krzykliwy, 
A099 kobuz, A119 
kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A246 lerka, 
A307 jarzębatka  

B5 Zachowanie 
różnorodności krajobrazu 
rolniczego 
(obligatoryjne) 

Zachowanie w gospodarstwach rolnych elementów 
krajobrazu nie użytkowanych rolniczo, a 
przyczyniających się do wzrostu bioróżnorodności, 
takich jak zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
zabagnienia, mokradła, oczka wodne, 
bezodpływowe jeziorka, miedze, skarpy, luźne 
murawy napiaskowe. Odstępstwa od tej zasady, o ile 
nie jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi istniejących obszarowych form 
ochrony przyrody, dopuszcza się w następujących 
przypadkach: a) usuwanie młodych sosen, brzóz i 
osik na gruntach mineralnych; b) usuwanie drzew i 
krzewów w wieku do 10 lat; c) usuwanie drzew i 
krzewów zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu; d) usuwanie drzew i krzewów w 
związku z ochroną przeciwpowodziową oraz 
budową, przebudową i utrzymaniem urządzeń 
wodnych 

tereny 
rolnicze 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

0właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
rolnych; 
ARiMR jak 
instytucja 
kontrolna 

A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A081 
błotniak stawowy, 

B6 Zachowanie trwałych 
użytków zielonych  
(obligatoryjne) 

Powstrzymanie się od przekształcania trwałych 
użytków zielonych (łąki  
i pastwiska) na grunty orne, sady, plantacje  
i uprawy leśne. 

trwałe 
użytki 
zielone 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
rolnych; 
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A089 orlik krzykliwy, 
A122 derkacz, A307 
jarzębatka, A409 
cietrzew 

ARiMR jak 
instytucja 
kontrolna 

A021 bąk, A022 
bączek, A030 bocian 
czarny, A036 łabędź 
niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A081 
błotniak stawowy, 
A119 kropiatka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A409 
cietrzew 

B7 Zaniechanie melioracji 
odwadniających użytki 
zielone i tereny leśne 
(obligatoryjne) 

Powstrzymanie się od realizacji przedsięwzięć 
melioracyjnych skutkujących obniżeniem poziomu 
wód gruntowych na użytkach zielonych i w lasach. 
W ramach bieżącej konserwacji istniejących 
urządzeń melioracyjnych dopuszcza się okresowe 
odmulanie  rowów z usunięciem do 30 cm mułu i 
bez powiększania pierwotnej głębokości rowu. 

trwałe 
użytki 
zielone 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0ZMiUW, 
właściciele 
trwałych 
użytków 
zielonych, 
zarządcy 
lasów; 
starostwa jako 
organy 
wydające 
pozwolenia 
wodnoprawne 

A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś A073

B8 Zaniechanie składowania 
obornika w pobliżu wód 
(obligatoryjne) 

Zaniechanie składowania obornika na gruncie w 
odległości mniejszej niż 200 m od jezior i mniejszej 
niż 100 m od cieków, mokradeł i naturalnych oczek 
wodnych. 

tereny 
rolnicze 

okres 
obowiązy-
wania PZO

        0 właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
rolnych; 
ARiMR jak 
instytucja 
kontrolna
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A070 nurogęś, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A120 
zielonka, A229 
zimorodek, A298 
trzciniak, A409 
cietrzew 

kontrolna 

A122 derkacz B9 Zaniechanie koszenia do 
wewnątrz łąki 
(obligatoryjne) 

Zaniechanie koszenia łąk od zewnątrz do wewnątrz. trweałe 
użytki 
zielone 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
rolnych; 
ARiMR jak 
instytucja 
kontrolna 
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A030 bocian czarny, 
A067 gągoł, A070 
nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A165 
samotnik, A229 
zimorodek, A236 
dzięcioł czarny  

B10 Ograniczenie 
użytkowania 
drzewostanów nad 
wodami 

W drzewostanach w pasie do 30 m od jezior i rzek 
należy zachować ciągłość trwania drzewostanu, co 
w przypadku drzewostanów dojrzałych oznacza 
ograniczenie użytkowania do cięć jednostkowych 
lub grupowych. 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa  

A072 trzmielojad, 
A089 orlik krzykliwy, 
A320 muchołówka 
mała,  

B11 Przebudowa 
drzewostanów na 
siedliskach grądowych - 
odnowienia 

Na siedliskach grądowych (Lśw, LMśw, Lw, LMw) 
należy stosować składy odnowień zapewniające 
grądowy charakter drzewostanów i jak najszerzej 
wykorzystywać w odnowieniach gatunki grądowe  
w nalocie, podroście i dolnym piętrze drzewostanu. 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 

A067 gągoł, A070 
nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 

B12 Utrzymanie powierzchni 
starodrzewi 

W OSOP należy utrzymać lub zwiększyć 
powierzchnię starych drzewostanów. W tym celu 
zaleca się, aby w 2022 r. w granicach OSOP 
powierzchnia drzewostanów 100-letnich i starszych 
(w tym KO) w poszczególnych nadleśnictwach 

lasy  okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
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bielik, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A165 
samotnik, A215 
puchacz, A223 
włochatka, A320 
muchołówka mała,  

wyniosła przynamniej: Giżycko - 1 ha; 
Maskulińskie - 4600 ha; Nowogród - 140 ha; Pisz - 
3300 ha; Mrągowo - 700 ha: Spychowo - 2800 ha; 
Strzałowo - 4500 ha; Szczytno - 80 ha 

A067 gągoł, A070 
nurogęś, A207 siniak, 
A229 zimorodek, 
A236  dzięcioł czarny, 
A320 muchołówka 
mała  

B13 Pozostawianie drzew 
dziuplastych 

Pozostawianie do naturalnego rozpadu drzew 
dziuplastych nie zagrażających bezpieczeństwu 
ludzi i mienia 

lasy okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa  

A030 bocian czarny, 
A067 gągoł, A070 
nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 

B14 Pozostawianie kęp 
starodrzewu 

Pozostawianie do naturalnego rozpadu kęp 
starodrzewu o powierzchni nie mniejszej niż 6a i nie 
mniejszej niż 5% każdej powierzchni 
manipulacyjnej o powierzchni >1,0 ha. Kępy 
wybierać tak, aby objęły drzewostany najbardziej 
zbliżone do naturalnych dla danego siedliska 

lasy okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
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A165 samotnik, A207 
siniak, A215 puchacz, 
A223 włochatka, A229 
zimorodek, A236 
dzięcioł czarny, A320 
muchołówka mała,  
A067 gągoł, A070 
nurogęś, A207 siniak, 
A223 włochatka, A236 
dzięcioł czarny, A320 
muchołówka mała,  

B15 Pozostawianie martwych 
i zamierających drzew 

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich 
możliwie dużej ilości drzew zamierających i 
martwych, o ile nie stwarzają dla zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi, stanu sanitarnego lasu  
i stanu ochrony siedlisk oligotroficznych. 

lasy okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa  

A072 trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A075 
bielik, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A207 siniak, A223 
włochatka, A236 
dzięcioł czarny, A320 
muchołówka mała,  

B16 Pozostawienie 
najstarszych 
drzewostanów 
przeszłorębnych 

Pozostawienie możliwie dużej liczby przestoi w 
drzewostanach przeszłorębnych, które przekroczyły 
wiek rębności o ponad 50 lat. 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa  
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A215 puchacz, A223 
włochatka, A224 lelek, 
A246 lerka, A409 
cietrzew 

B17 Zapewnienie obecności 
zrębów zupełnych w 
borach 

Rębnie zupełne powinny stanowić przynajmniej 
80% powierzchni nowych rębni na siedliskach Bśw 
i przynajmniej 50% powierzchni nowych rębni na 
siedliskach BMśw 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 

A030 bocian czarny, 
A067 gągoł, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A089 orlik 
krzykliwy, A165 
samotnik, A207 siniak, 
A236 dzięcioł czarny  

B18 Ograniczenie rębni 
zupełnych w łęgach 

Rębnie złożone powinny stanowić przynajmniej 
50% powierzchni rębni na siedliskach OLJ 

Wg Zał. 
37a  

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 

A072 trzmielojad, 
A089 orlik krzykliwy, 
A320 muchołówka 
mała  

B19 Przebudowa 
drzewostanów na 
siedliskach grądowych - 
czyszczenia i trzebieże 

Czyszczenia i trzebieże na siedliskach grądowych 
(Lsw, LMsw, Lw, LMw) prowadzić tak, aby we 
wszystkich warstwach (nalot, podrost, drzewostan) 
promować gatunki grądowe (lipa, grab, dąb, jesion, 
wiąz). 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 

A072 trzmielojad, 
A089 orlik krzykliwy, 
A320 muchołówka 
mała  

B20 Przebudowa 
drzewostanów na 
siedliskach grądowych - 
rębnie 

Na siedliskach grądowych (Lsw, LMsw, Lw, LMw) 
gdzie łączny udział sosny i świerka wynosi do 60% 
a pozostałe 40% drzewostanu składa się głównie z 
gatunków grądowych (dąb, lipa, grab, klon, wiąz, 
jesion), należy stosować rębnie złożone o długim 
lub bardzo długim okresie odnowienia. Inne rębnie 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 
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należy stosować wyjątkowo (np. w drzewostanach 
negatywnych). Działanie nie dotyczy powierzchni, 
dla których sposób użytkowania rębnego określono 
w planach urządzenia lasu przed wejściem w życie 
PZO. 

A223 włochatka  B21 Zapewnienie udziału 
świerka w borach 

W odnowieniach na siedliskach BMśw zapewnić 
przynajmniej 10% udziału świerka 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 
(w ramach 
nowych PUL) 

 A127 żuraw, A 165 
samotnik 

B22 Ograniczenie 
hałaśliwych prac na 
siedliskach żurawia i 
samotnika 

Na siedliskach OL, OLJ, BMb i LMb należy w 
miarę możliwości zaniechać wycinki (czyszczenia, 
trzebieże, użytkowanie rębne) w okresie od 15 
marca do 30 czerwca. 

Wg Zał. 
37a 

okres 
obowiązy-
wania PZO

0Nadleśnictwa 

A052 cyraneczka B23 Skrócenie sezonu 
polowań na cyraneczkę 

Polowania na cyraneczkę rozpoczynać nie wcześniej 
niż 15 września. 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

0Koła 
Łowieckie, 
Nadleśnictwa 
przy 
zatwierdzaniu 
planów 
pozyskania 
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A122 derkacz Bf1 Ekstensywne 
użytkowanie siedlisk 
derkacza (fakultatywne) 

Intensywność maksymalna: Powstrzymanie się od 
koszenia łąk do 30 lipca i pozostawianie co roku 20-
30% każdorazowo innej powierzchni nieskoszonej. 
Utrzymanie na pastwiskach obsady poniżej 0,5 
DJP/ha do 30 lipca, a po 30 lipca - do 1 DJP/ha. 
Intensywność minimalna: koszenie co roku 1/3 
powierzchni, każdorazowo innej. Pozostałe warunki 
jak dla wariantu 5.1 programu 
rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013. Dla 
potrzeb oszacowania kosztów zakłada się, że 
działanie obejmie 1/3 znanych stanowisk derkacza 
(ok. 1000 ha użytków zielonych). 

trwałe 
użytki 
zielone 

okres 
obowiązy-
wania PZO

17 000właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
rolnych; 
ARiMR jako 
instytucja 
kontrolująca 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 

C1 Gromadzenie i analiza 
danych o wdrażaniu PZO

Opracowanie szablonów sprawozdań  
i harmonogramu sprawozdawczości dla podmiotów 
realizujących działania ochronne; zawiadamianie 
podmiotów realizujących działania ochronne o 
nadchodzących terminach składania sprawozdań; 
gromadzenie i analiza dokumentacji dotyczącej 
realizacji działań ochronnych. 

Nie 
dotyczy 

Na bieżąco 0RDOŚ 
Olsztyn 
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kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A207 
siniak, A215 puchacz, 
A223 włochatka, A224 
lelek, A229 
zimorodek, A236 
dzięcioł czarny, A246 
lerka, A298 trzciniak, 
A307 jarzębatka, A320 
muchołówka mała, 
A391 kormoran, A409 
cietrzew 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 

C2 Raporty z realizacji 
działań z zakresu 

Sporządzanie raportów dla RDOŚ z realizacji 
działań z zakresu ochrony czynnej (A1 -  A23) i 

Nie 
dotyczy 

według 
wymagań 

0Wykonawcy 
działań z 
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A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 
A165 samotnik, A207 
siniak, A215 puchacz, 
A223 włochatka, A224 
lelek, A229 
zimorodek, A236 
dzięcioł czarny, A246 
lerka, A298 trzciniak, 

ochrony czynnej uzupełnienia stanu wiedzy (D1 – D2) RDOŚ zakresu 
ochrony 
czynnej 
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A307 jarzębatka, A320 
muchołówka mała, 
A391 kormoran, A409 
cietrzew 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A030 
bocian czarny, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A067 gągoł, 
A070 nurogęś, A072 
trzmielojad, A073 
kania czarna, A074 
kania ruda, A075 
bielik, A081 błotniak 
stawowy, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A099 kobuz, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A127 żuraw, 

C3 Przekazywanie do RDOŚ 
rocznych informacji  
o działaniach z zakresu 
utrzymania i modyfikacji 
metod gospodarowania 

Przekazywanie na żądanie RDOŚ, jednak nie 
częściej niż raz w roku, pisemnych sprawozdań z 
realizacji działań z zakresu utrzymania i modyfikacji 
metod gospodarowania (B1 – B23, Bf1). 

Nie 
dotyczy 

według 
wymagań 
RDOŚ 

0Nadleśnictwa, 
gminy, 
starostwa, 
RZGW, 
ZMiUW, 
ARiMR 
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A165 samotnik, A207 
siniak, A215 puchacz, 
A223 włochatka, A224 
lelek, A229 
zimorodek, A236 
dzięcioł czarny, A246 
lerka, A298 trzciniak, 
A307 jarzębatka, A320 
muchołówka mała, 
A391 kormoran, A409 
cietrzew 
A052 cyraneczka, 
A058 hełmiatka, A072 
trzmielojad, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A081 
błotniak stawowy, 
A089 orlik krzykliwy, 
A099 kobuz, A119 
kropiatka, 
A120 zielonka, A122 
derkacz, A224 lelek, 

C4 Sprawdzanie realizacji 
działań dotyczących 
rolnictwa 

Sprawdzanie, w ramach rutynowej działalności, 
zgodności metod gospodarowania w 
gospodarstwach rolnych z działaniami 
obligatoryjnymi i fakultatywnymi dotyczącymi 
rolnictwa (B5-B9, Bf1). 

Nie 
dotyczy 

według 
metodyki 
ARiMR 

0ARiMR 
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A246 lerka, A307 
jarzębatka, A320 
muchołówka mała, 
A409 cietrzew, 
 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, 
A022 bączek, A036 
łabędź niemy, A052 
cyraneczka, A058 
hełmiatka, A081 
błotniak stawowy, 
A119 kropiatka, A120 
zielonka, A122 
derkacz, A223 
włochatka,  

D1 Ocena wpływu 
drapieżnictwa na 
awifaunę 

W rejonach największych skupisk bączka, 
hełmiatki, cyraneczki, kropiatki, zielonki, derkacza i 
włochatki przeprowadzić badania mające na celu 
ocenę presji drapieżniczej na ptaki gniazdujące na 
ziemi, w szuwarach i w dziuplach oraz oszacowanie 
udziału poszczególnych grup drapieżników 
(psowate, łasicowate, krukowate itp.) w presji. 
Zaleca się wykorzystanie metody sztucznych 
gniazd, ale dopuszcza się także inne metody 
badawcze. W ramach działania należy opracować 
wytyczne dotyczące kontroli presji drapieżniczej w 

wyznaczo
ne 
powierzch
nie 
badawcze 
wg Zał. 
37 

 okres 
obowiązy-
wania PZO

100RDOŚ 
Olsztyn 
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OSOP. 

A030 bocian czarny, 
A073 kania czarna, 
A074 kania ruda, A075 
bielik, A089 orlik 
krzykliwy, A094 
rybołów, A215 
puchacz, A223 
włochatka,  

D2 Inwentaryzacja gniazd 
gatunków objętych 
ochroną strefową 

Inwentaryzacja gniazd bociana czarnego, kani 
czarnej, kani rudej, bielika, orlika krzykliwego, 
rybołowa, puchacza i włochatki. Zaprojektowanie 
stref ochronnych gniazd dotychczas nie objętych tą 
formą ochrony. Po 5 latach sprawdzenie zajętości 
gniazd i uzupełniające prace inwentaryzacyjne w 
celu aktualizacji sieci stref ochrony 

OSOP okres 
obowiązy-
wania PZO

150RDOŚ 
Olsztyn 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
 NIE DOTYCZY 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 
ochrony  

Nr 
stanowi

ska  
Cel  Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 
monitoringowyc

h 

Terminy/
częstotliwoś

ć 
Miejsce 

Podmio
t 

odpowi
edzialn

y 

Szac
owan

y 
koszt 

(w 
tys. 
zł) 

A005 Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus  

5a46  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 
 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A021 Bąk 
Botaurus 
stellaris 

0eba  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

400 
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A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13ec  

Uzyskanie trendu wzrostowego 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra 

e6dd  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A036 Łabędź 
niemy Cygnus 
olor 

bde7  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A052 
Cyraneczka 
Anas crecca 

A51e 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji i jej zagrożeniach 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A058 
Hełmiatka 
Netta rufina  

0fff  

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji i jeje zagrożeniach 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula  

5d92  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

Ba28 

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A072 
Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

c9bc  

Zahamowanie niekorzystnych 
trendów w populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans  

45ab  

Stopniowy wzrost populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

af17  

Stopniowy wzrost populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla  

eb0d 

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus  

a2f7  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

c591  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981d  

Uzyskanie wzrostu populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A099 Kobuz 
Falco 
subbuteo  

9e8b  

Utrzymanie wielkości populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A119 
Kropiatka 
Porzana 
porzana  

3ad5  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A120 
Zielonka 
Porzana 
parva 

8986  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A122 Derkacz 
Crex crex  df83  

Powstrzymanie spadkowego trendu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba 
samców w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A127 Żuraw 
Grus grus e3fe  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A165 
Samotnik 
Tringa 
ochropus  

25c4  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A207 Siniak 
Columba 
oenas  

20bf  

Uzyskanie wzrostu populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A215 Puchacz 
Bubo bubo a606  

1. Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji 

2. Uzyskanie wzrostu populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 6 
powierzchniach 
próbnych 10x6 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A223 
Włochatka 
Aegolius 
funereus  

217e  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 6 
powierzchniach 
próbnych 10x6 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A224 Lelek 
Caprimulgus 
europaeus 

4057  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 6 
powierzchniach 
próbnych 10x6 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

d000  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A236 Dzięcioł 
czarny 
Dryocopus 
martius 

e52b  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A246 Lerka 
Lullula 
arborea  

fda8  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A298 
Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus 

bbc6  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 i na 12 
akwenach wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A307 
Jarzębatka 
Sylvia nisora 

ca8b  

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

A320 
Muchołówka 
mała Ficedula 
parva  

b7b3  

Uzyskanie wzrostu populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A409 
Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

d2a4  

Podjęcie próby odtworzenia 
populacji cietrzewia  

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba 
samców w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 48 
powierzchniach 
próbnych 2x2 
km2 wg 
metodyki z 2012 
r.* 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wg 
załączników 
38 i 39 

RDOŚ 
Olsztyn 

 

A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13ec 

Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność i 
stabilność 
populacji w 
OSOP 

Liczba 
samców w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 
stanowiskach 
rozpoznanych w 
2012 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

A052 
Cyraneczka 
Anas crecca  

a51e  

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji i jej zagrożeniach 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par i 
sukces 
lęgowy  

Liczenie na 
stanowiskach 
rozpoznanych w 
2012 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

A058 
Hełmiatka 
Netta rufina  

offf 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji i jej zagrożeniach 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par i 
sukces 
lęgowy  

Liczenie na 
stanowiskach 
rozpoznanych w 
2012 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

150 



 

242 
 

A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser  

ba28  

1. Uzupełnienie stanu wiedzy o 
obecności gatunku na rzekach 
OSOP 

2. Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par i 
sukces 
lęgowy 

Liczenie na 
Krutyni i Pisie 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus  

981d 

Uzyskanie wzrostu populacji Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par i 
sukces 
lęgowy  

Liczenie na 
stanowiskach 
rozpoznanych w 
2012 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
wyników 
inwentaryza
cji z 2012 r. 

RDOŚ 
Olsztyn 

A122 Derkacz 
Crex crex  df83 

Powstrzymanie spadkowego trendu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba 
samców w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 
dużych 
kompleksach 
użytków 
zielonych 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 
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A215 Puchacz 
Bubo bubo a606 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy o 
populacji 

2. Uzyskanie wzrostu populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie w 
potencjalnych 
siedliskach 
lęgowych 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Potencjalne 
siedliska ze 
szczególnym 
uwzględnien
iem 
stanowisk 
historycznyc
h i obszaru 
poklęskowe
go 

RDOŚ 
Olsztyn 

A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

d000 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy o 
obecności gatunku na rzekach 
OSOP 

2. Utrzymanie korzystnego stanu 
populacji 

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba par w 
sezonie 
lęgowym 

Liczenie na 
Krutyni, Pisie i 
Rybnicy 

W 3, 7 i 10 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

 

A409 
Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

 

Podjęcie próby odtworzenia 
populacji cietrzewia  

Liczebność  
i stabilność 
populacji  
w OSOP 

Liczba 
tokujących 
samców 

Okolice 
historycznych 
tokowisk 

W 1, 2 i 3 
roku 
obowiązywa
nia PZO 

Wg 
załącznika 
40 

RDOŚ 
Olsztyn 

15 
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A005 Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus 

5A46 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A021 Bąk 
Botaurus 
stellaris 

0EBA Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13EC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A036 Łabędź 
niemy Cygnus 
olor 

BDE7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy  

A120 
Zielonka 
Porzana 
parva 

8986 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk na jeziorach 

Stan  
trzcinowisk 

1. Powierz-
chnia 
trzcinowisk 
[ha] 
 
2. Długość 
brzegów z 
trzcinowiska
mi [km] 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Jeziora 
OSOP 

RODŚ 
Olsztyn 

8 
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A298 
Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus

BBC6 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk 

       

A005 Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus 

5A46 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A021 Bąk 
Botaurus 
stellaris 

0EBA Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13EC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A036 Łabędź 
niemy Cygnus 
olor 

BDE7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

Zainwestowa
nie brzegów 
jezior i rzek 

1. Długość 
linii 
brzegowych 
z zabudowa-
nymi i/lub 
ogrodzonym
i posesjami 
[km] 
 
2. Liczba 
pomostów 
na jeziorach 
i rzekach 
 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Brzegi jezior 
i rzek OSOP

RODŚ 
Olsztyn 

3 
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A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy  

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D Ochrona żerowisk i miejsc 
dogodnych do gniazdowania 

A120 
Zielonka 
Porzana 
parva 

8986 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk na jeziorach 
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A298 
Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus

BBC6 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk 

       

A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra

E6DD Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni 
zupełnych w podmokłych lasach 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowę drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk 

A127 Żuraw 
Grus grus 

E3FE Zachowanie w stanie 
niepogorszonym siedlisk lęgowych 
i żerowisk 

Użytkowanie 
rębne na 
siedliskach 
łęgowych, 
olsowych  
i bagiennych 

Udział 
powierzchni
owy rębni 
złożonych w 
rębniach na 
siedliskach 
łęgowych, 
olsowych i 
bagiennych 

Analiza SILP z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A165 
Samotnik 
Tringa 
ochropus 

25C4 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zmiana metod użytkowania olsów i 
łęgów 

A215 Puchacz
Bubo bubo 

A606 Skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania i żerowisk 

       

A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra

E6DD Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni 
zupełnych w podmokłych lasach 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

Użytkowanie 
rębne 

Powierz-
chnia 
drzewo-
stanów  
w wieku 
rębności 
wyłączo-
nych z 
użytkowania 

Analiza SILP z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowę drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk 

A215 Puchacz
Bubo bubo 

A606 Skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania i żerowisk 

       

A052 
Cyraneczka 
Anas crecca 

A51E Ograniczenie zagrożeń, w tym 
degradacji siedlisk  
i odstrzałów 

A058 
Hełmiatka 
Netta rufina 

0FFF Ograniczenie zagrożeń, w tym 
degradacji siedlisk 

Struktura 
krajobrazu i 
użytkowania 
gruntów 

Struktura 
krajobrazu i 
użytkowania 
gruntów w 
promieniu 
min. 500 m 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) – 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Stanowiska 
cyraneczki, 
hełmiatki  
i kropiatki  
z 
otoczeniem 

RODŚ 
Olsztyn 

2 
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A119 
Kropiatka 
Porzana 
porzana 

3AD5 Zachowanie w stanie 
niepogroszonym siedlisk gatunku 

 od 
stanowisk 
cyraneczki, 
hełmiatki i 
kropiatki 
znanych z 
2012 r.  

zabudowa, 
ogrodzenia, płaty 
roślinności, rowy 
melioracyjne, 
intensywność 
użytkowania 

    

A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

5D92 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

BA28 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

Eksploatacja 
drzewostanów 
nad wodami 

Sposób 
użytkowania 
rębnego 
drzewostanó
w w 
odległości 
do 30 m od 
jezior i rzek 

Analiza SILP z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat). Analiza 
PUL z początku 
i końca okresu 
objętego PZO 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

2 
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A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodam 

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D Ochrona żerowisk i miejsc 
dogodnych do gniazdowania 

A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

D000 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
powstrzymanie regulacji rzek i 
redukcja innych form antropopresji 
nad wodami 

       

A072 
Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

C9BC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
stopniowa przebudowa 
drzewostanów na siedliskach 
grądowych i ochrona żerowisk 

Gospodarka 
leśna na 
siedliskach 
grądowych 

1. Udział 
poszczególn
ych rębni w 
użytkowaniu 

Analiza SILP z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

2 
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A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk 

A320 
Muchołówka 
mała Ficedula 
parva 

B7B3 Stopniowa przebudowa lasów na 
siedliskach grądowych w kierunku 
zbiorowisk klimaksowych 

 użytkowaniu 
drzewostanó
w na 
siedliskach 
grądowych 
 
2. Skład 
odnowień 
(wiek do 10 
lat) na 
siedliskach 
grądowych 

PZO (tolerancja 
do 2 lat).  

    

A072 
Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

C9BC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
stopniowa przebudowa 
drzewostanów na siedliskach 
grądowych i ochrona żerowisk 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

Ekspansja 
zabudowy 

1. Powierz-
chnia posesji 
zabudo-
wanych i/lub 
ogrodzonych 
w OSOP 
 
2. Liczba 
posesji 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Jeziora  
i rzeki 
OSOP 

RODŚ 
Olsztyn 

4 
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A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy 

A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk 

A122 Derkacz 
Crex crex 

DF83 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zmiany metod gospodarowania 
użytkami zielonymi oraz aktywne 
przeciwdziałanie degradacji 
użytków zielonych na glebach 
hydrogenicznych 

 zabudo-
wanych i/lub 
ogrodzonych 
na 1 km2 
terenów 
nieleśnych 
poza 
granicami 
zwartej 
zabudowy 
 
3. Powierz-
chnia posesji 
zabudowany
ch i/lub 
ogrodzonych 
na 1 km2 
terenów 
nieleśnych 
poza 
granicami 
zwartej 
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A127 Żuraw 
Grus grus 

E3FE Zachowanie w stanie 
niepogorszonym siedlisk lęgowych 
i żerowisk 

A215 Puchacz
Bubo bubo 

A606 Skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania i żerowisk 

A246 Lerka 
Lullula 
arborea 

FDA8 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zachowanie rębni zupełnych jako 
ważnych elementów gospodarki na 
siedliskach borowych i 
powstrzymanie rozpraszania 
zabudowy w sąsiedztwie borów 

A307 
Jarzębatka 
Sylvia nisora 

CA8B Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zachowanie rębni zupełnych jako 
ważnych elementów gospodarki na 
siedliskach borowych i 
powstrzymanie rozpraszania 
zabudowy w sąsiedztwie borów 

A409 
Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

D2A4 Podjęcie próby odtworzenia 
populacji cietrzewia 

 zabudowy      
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A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra

E6DD Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni 
zupełnych w podmokłych lasach 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

Udział 
rewirów 
lęgowych z 
wyznaczonym
i strefami 
ochronnymi w 
ogólnej 
liczbie 
rewirów 
lęgowych 
poszczególny
ch gatunków 
objętych 
ochroną 
strefową 

Liczba 
rewirów 
lęgowych; 
liczba stref 
ochronnych 

Analiza danych 
o liczbie rewirów 
i liczbie stref 
ochronnych 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk 

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D Ochrona żerowisk i miejsc 
dogodnych do gniazdowania 

A215 Puchacz
Bubo bubo 

A606 Skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania i żerowisk 

A223 
Włochatka 
Aegolius 
funereus 

217E Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania, utrzymanie ważnych  
dla gatunku starodrzewi iglastych i 
zapewnienie udziału świerka w 
drzewostanach 

A409 
Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

D2A4 Podjęcie próby odtworzenia 
populacji cietrzewia 
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A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra

E6DD Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni 
zupełnych  
w podmokłych lasach 

A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

5D92 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

BA28 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D Ochrona żerowisk i miejsc 
dogodnych do gniazdowania 

A207 Siniak 
Columba 
oenas 

20BF Ograniczenie zagrożeń, w tym 
utrzymanie powierzchni starodrzewi 
oraz puli drzew dziuplastych, 
umierających  
i martwych 

Dostępność 
starodrzewi 

Powierz-
chnia 
drzewo-
stanów 
ponad 100-
letnich w 
poszcze-
gólnych 
nadleś-
nictwach  
w granicach 
OSOP 

Analiza SILP z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat).  

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A223 
Włochatka 
Aegolius 
funereus 

217E Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania, utrzymanie ważnych  
dla gatunku starodrzewi iglastych i 
zapewnienie udziału świerka w 
drzewostanach 

A236 Dzięcioł 
czarny 
Dryocopus 
martius 

E52B Ograniczenie zagrożeń, w tym 
utrzymanie powierzchni starodrzewi 
oraz puli drzew dziuplastych, 
umierających  
i martwych 

A320 
Muchołówka 
mała Ficedula 
parva 

B7B3 Stopniowa przebudowa lasów na 
siedliskach grądowych w kierunku 
zbiorowisk klimaksowych 

       

A215 Puchacz
Bubo bubo 

A606 Skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania i żerowisk 

Obecność 
zrębów 

Powierz-
chniowy 

Analiza SILP z 
początku i końca 

Koniec 
okresu 

Lasy OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A223 
Włochatka 
Aegolius 
funereus 

217E Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczna ochrona miejsc 
gniazdowania, utrzymanie ważnych  
dla gatunku starodrzewi iglastych i 
zapewnienie udziału świerka w 
drzewostanach 

A224 Lelek 
Caprimulgus 
europaeus 

4057 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
utrzymanie rębni zupełnych jako 
ważnego elementu gospodarki na 
siedliskach borowyc 

A246 Lerka 
Lullula 
arborea 

FDA8 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zachowanie rębni zupełnych jako 
ważnych elementów gospodarki na 
siedliskach borowych i 
powstrzymanie rozpraszania 
zabudowy w sąsiedztwie borów 

A409 
Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 

D2A4 Podjęcie próby odtworzenia 
populacji cietrzewia 

zrębów 
zupełnych 

chniowy 
udział rębni 
zupełnych w 
użytkowaniu 
rębnym na 
siedliskach 
Bśw i BMśw

początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat).  

okresu 
objętego 
PZO 
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A005 Perkoz 
dwuczuby 
Podiceps 
cristatus 

5A46 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A021 Bąk 
Botaurus 
stellaris 

0EBA Ograniczenie zagrożeń , w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A022 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 

13EC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A036 Łabędź 
niemy Cygnus 
olor 

BDE7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zabudowy brzegów jezior  
i niszczenia trzcinowisk 

A052 
Cyraneczka 
Anas crecca 

A51E Ograniczenie zagrożeń, w tym 
degradacji siedlisk  
i odstrzałów 

A058 
Hełmiatka 
Netta rufina 

0FFF Ograniczenie zagrożeń, w tym 
degradacji siedlisk 

A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

5D92 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

Jeziora objęte 
„strefami 
ciszy” 

1. Powierz-
chnia jezior 
objętych 
zakazem 
używania 
silników 
spalinowych
2. Wykaz 
jezior 
objętych 
zakazem 
używania 
silników 
spalinowych

Analiza aktów 
prawnych 
ustanawiających 
„strefy ciszy” 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Wody OSOP RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

BA28 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami. 

A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla 

EB0D Ograniczenie zagrożeń dla siedlisk, 
w tym lepsza ochrona miejsc 
gniazdowania i redukcja 
antropopresji nad wodami 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy 
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A094 
Rybołów 
Pandion 
haliaeetus 

981D Ochrona żerowisk i miejsc 
dogodnych do gniazdowania 

A120 
Zielonka 
Porzana 
parva 

8986 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk na jeziorach 

A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

D000 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
powstrzymanie regulacji rzek i 
redukcja innych form antropopresji 
nad wodami 

A298 
Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus

BBC6 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
ochrona trzcinowisk 

       

A030 Bocian 
czarny 
Ciconia nigra

E6DD Ograniczenie zagrożeń, w tym rębni 
zupełnych w podmokłych lasach 

Stosunek 
powierzchni 
użytków 

Stosunek 
powierzchni 
użytków 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 

Koniec 
okresu 
objętego 

Powierzchni
e próbne 
wybrane 

RODŚ 
Olsztyn 

2 
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A072 
Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

C9BC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
stopniowa przebudowa 
drzewostanów na siedliskach 
grądowych i ochrona żerowisk 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy  

A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk  

A119 
Kropiatka 
Porzana 
porzana 

3AD5 Zachowanie w stanie 
niepogroszonym siedlisk gatunku  

użytków 
zielonych do 
gruntów 
ornych 

użytków 
zielonych do 
gruntów 
ornych 

początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

objętego 
PZO 

wybrane 
stosownie 
do 
dostępności 
odpowiednic
h 
materiałów 
fotolotniczy
ch (min. 
30% 
powierzchni 
użytków 
rolnych 
OSOP) 
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A122 Derkacz 
Crex crex 

DF83 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zmiany metod gospodarowania 
użytkami zielonymi oraz aktywne 
przeciwdziałanie degradacji 
użytków zielonych na glebach 
hydrogenicznych 

A127 Żuraw 
Grus grus 

E3FE Zachowanie w stanie 
niepogorszonym siedlisk lęgowych 
i żerowisk 

A307 
Jarzębatka 
Sylvia nisora 

CA8B Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zachowanie urozmaiconego 
krajobrazu rolniczego i ochrona 
stosunków wodnych na użytkach 
zielonych 

       

A072 
Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

C9BC Ograniczenie zagrożeń, w tym 
stopniowa przebudowa 
drzewostanów na siedliskach 
grądowych i ochrona żerowisk 

Struktura 
krajobrazu 

1. Struktura 
użytkowania 
gruntów 
(lasy, 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Powierzchni
e próbne 
wybrane 
stosownie 

RODŚ 
Olsztyn 

4 
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A073 Kania 
czarna Milvus 
migrans 

45AB Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A074 Kania 
ruda Milvus 
milvus 

AF17 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
skuteczniejsza ochrona miejsc 
gniazdowania, redukcja 
antropopresji nad wodami i ochrona 
urozmaiconego krajobrazu 

A081 
Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 

A2F7 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
niszczenia trzcinowisk i 
rozpraszania zabudowy  

A089 Orlik 
krzykliwy 
Aquila 
pomarina 

C591 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
lepsza ochronę miejsc 
gniazdowania, stopniowa 
przebudowa drzewostanów na 
siedliskach grądowych i ochrona 
żerowisk  

 (lasy, 
zadrze-
wienia, 
zakrze-
wienia, 
użytki 
zielone, 
mokradła, 
jeziora, 
trzcinowiska
, zabudowa,  
kopalnie 
itp.) 
2. Mozaiko-
watość 
krajobrazu 
(liczba 
płatów/km2, 
średnia 
powierzch-
nia płatów) 

okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

 stosownie 
do 
dostępności 
odpowiednic
h 
materiałów 
fotolotniczy
ch (min. 
30% 
lądowych 
powierzchni 
nieleśnych 
OSOP) 
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A099 Kobuz 
Falco 
subbuteo 

9E8B Ograniczenie zagrożeń, w tym 
przeciwdziałanie rozpraszaniu 
zabudowy i intensyfikacji rolnictwa

A307 
Jarzębatka 
Sylvia nisora 

CA8B Ograniczenie zagrożeń, w tym 
zachowanie urozmaiconego 
krajobrazu rolniczego i ochrona 
stosunków wodnych na użytkach 
zielonych 

 3. Długość 
stref 
ekotono-
wych 
(m/km2) 
4. Zagęsz-
czenie 
elementów 
liniowych 
(szpalery 
drzew, 
drogi, rowy 
itp.)  
(m/km2) 
 

     

A067 Gągoł 
Bucephala 
clangula 

5D92 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami.  

A070 Nurogęś 
Mergus 
merganser 

BA28 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
eksploatacji drzewostanów nad 
wodami.  

Naturalność 
koryt 
rzecznych 

Długość 
odcinków 
rzek 
przekształco
nych w 
wyniku 

Analiza zdjęć 
lotniczych z 
początku i końca 
okresu objętego 
PZO (tolerancja 
do 2 lat) 

Koniec 
okresu 
objętego 
PZO 

Pisa, 
Krutynia z 
dopływami, 
Rybnica 

RODŚ 
Olsztyn 

1 
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A229 
Zimorodek 
Alcedo atthis 

D000 Ograniczenie zagrożeń, w tym 
powstrzymanie regulacji rzek i 
redukcja innych form antropopresji 
nad wodami 

 regulacji      

*Przez metodykę z 2012 r. rozumie się metodykę monitoringu zaproponowaną w opracowaniu pn. Inwentaryzacja ornitologiczna Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB280008 „Puszcza Piska”, wykonanym w 2012 r. przez FPP Consulting sp. z o.o. na zlecenie 

GDOŚ. 

W przypadku większości gatunków (tych, których populacje są liczne i raczej nie wykazują trendu spadkowego) wystarczy powtórzenie 

po 10 latach liczeń według metodyki z 2012 r. W przypadku kilku gatunków, których populacje są bardzo małe i lub mało poznane, bądź 

wykazują trend spadkowy, przewiduje się wykonanie ukierunkowanych liczeń w latach 2015, 2018, i 2022. W przypadku gatunku zanikającego – 

cietrzewia – przewiduje się coroczne liczenia w latach 2013-2015 na historycznych tokowiskach w celu zlokalizowania ewentualnych 

pozostałych przy życiu osobników i wykorzystania ich w programie reintrodukcji.  
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 
Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Na mapach do prognoz oddziaływania sporządzanych na potrzeby studiów zagospodarowania oraz 
na mapach wchodzących w skład studiów zagospodarowania należy przedstawiać trwałe użytki 
zielone, gleby hydrogeniczne, większe mokradła i tereny zalewowe. Na mapach do prognoz 
oddziaływania sporządzanych na potrzeby miejscowych planów należy przedstawiać wyniki 
inwentaryzacji roślinności rzeczywistej w granicach miejscowego planu i w obszarze do około 300 m 
od granic planu, wyróżniając takie elementy, jak trzcinowiska, turzycowiska, łąki wilgotne, łąki 
świeże, pastwiska, suche murawy, grunty orne, odłogi z nalotem drzew, łozowiska, oczka wodne, 
cieki i lasy (z podziałem uwzględniającym typy siedliskowe, gatunki dominujące w drzewostanach i 
wiek drzewostanów). Takie mapy pozwolą na lepszą ocenę potencjalnego znaczenia terenów 
objętych miejscowym planem dla ptaków będących przedmiotami ochrony. 



 

269 
 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach granic zwartej zabudowy 
wyznaczonych na załączniku graficznym nr 37. Poza granicami zwartej zabudowy należy 
dopuszczać jedynie lokalizację siedlisk rolniczych oraz infrastruktury technicznej (w tym drogowej). 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Budowę nowych i rozbudowę istniejących pomostów i innych budowli hydrotechnicznych oraz 
kąpielisk dopuszczać tylko w miejscach wskazanych w załączniku graficznym nr 37 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach zakazu zabudowy w odległości 
mniejszej niż 100 m od jezior i nieuregulowanych odcinków rzek; zakaz nie dotyczy zwartej 
zabudowy, której granice wyznaczono w załączniku graficznym nr 37 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Dopuszczenie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach realizacji nowych siedlisk 
rolniczych (zabudowy zagrodowej) poza granicami zwartej zabudowy pod warunkiem posiadania 
pozbawionego siedliska gospodarstwa rolnego o powierzchni równej przynajmniej średniej 
powierzchni gospodarstwa w gminie lub usytuowania nowych budynków w odległości nie większej 
niż 70 m od budynków istniejących. Wskazanie nie dotyczy terenów Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, w których poza granicami zwartej 
zabudowy należy dopuszczać realizację nowych budynków jedynie w ścisłym powiązaniu z 
istniejącą zabudową, na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych. 
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Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Wprowadzenie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach zakazu zabudowy na glebach 
hydrogenicznych (torfowych i murszowych) poza granicami zwartej zabudowy 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach następujących wymogów 
dotyczących nowych i przebudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia:  a) o ile to tylko możliwe, linie należy prowadzić wzdłuż dróg; b) linie powinny w miarę 
możliwości przebiegać w odległości większej niż 100 m od jezior oraz większych mokradeł; c) linie 
powinny w miarę możliwości omijać użytki zielone; d) należy stosować kable izolowane; d) 
konstrukcja i rozmieszczenie elementów linii na słupach musi eliminować ryzyko porażenia dużych 
ptaków 

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Odstąpienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach od lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w OSOP i do 2 km od OSOP. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Piecki  (Uchwała nr XVIII/177/2000 Rady 
Gminy Piecki z dnia 30 września 2000 r.) 

Rezygnacja z obwodnicy wschodniej Piecek na rzecz obwodnicy zachodniej. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
 

Plan ochrony należy sporządzić dla wszystkich terenów w granicach OSOP poza zarządem Lasów Państwowych. Podstawową przesłanką do 
sporządzenia planu ochrony jest to, że do kluczowych zagrożeń dla przedmiotów ochrony należy niekontrolowany rozwój zabudowy na terenach 
otwartych i nad brzegami jezior. Zagrożenie to dotyczy między innymi: 

- ptaków szponiastych i sów, wykorzystujących tereny otwarte jako żerowiska (A072 trzmielojad, A073 kania czarna, A074 kania ruda, A081 
błotniak stawowy, A089 orlik krzykliwy, A215 puchacz) 

- ptaków gniazdujących wyłącznie lub często na terenach rolniczych (A122 derkacz, A246 lerka, A307 jarzębatka) 

- cietrzewia (A409), wykorzystującego różnego rodzaju tereny otwarte i półotwarte jako żerowiska i tokowiska  

- ptaków związanych z trzcinowiskami, których degradacja jest zwykle pośrednim skutkiem zabudowy brzegów jezior (A005 perkoz 
dwuczuby, A021 bąk, A022 bączek, A036 łabędź niemy, A081 błotniak stawowy, A120 zielonka, A298 trzciniak) 

- ptaków polujących na wodach, dla których zabudowa brzegów może oznaczać wypłaszanie ich z łowisk (A073 kania czarna, A074 kania 
ruda, A075 bielik, A094 rybołów, A229 zimorodek) 

 

Studia zagospodarowania przestrzennego nie stanowią aktów prawa miejscowego, a miejscowe plany pokrywają jedynie znikomą część OSOP. 
Ze względu na formalne wymogi dotyczące formy miejscowych planów (duże skale) oraz trybu ich uchwalania, koszty opracowania 
miejscowych planów skutecznie ograniczających niekontrolowany rozwój zabudowy byłyby ogromne, a z punktu widzenia finansów gmin 
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sporządzanie miejscowych planów w celu ograniczenia zabudowy byłoby działaniem nieracjonalnym. Z tych powodów sporządzenie planu 
ochrony dla terenów OSOP znajdujących się poza zarządem Lasów Państwowych jest jedynym skutecznym i względnie tanim sposobem 
całościowego uregulowania kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym OSOP Puszcza Piska. 

 

Plan ochrony należy opracować najpóźniej do końca 2017 r. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

W tej części należy załączyć plik projektu oraz shp projektowanych zmian granic obszaru. 

 
W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 
Zamawiającego). 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. - A005 Podiceps cristatus 900-1100p BBCB Wyniki inwentaryzacji z 2012 r. w 
powiązaniu z terenowym 
rozpoznaniem stanu siedlisk i 
danymi o populacjach krajowych 
zawartymi w raportach dla KE z 
2008 i 2012 r. 
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2. A021 Botaurus stellaris 40-60 CBCC A021 Botaurus stellaris 60-80p CBCC „ 

3. A022 Ixobrychus minutus P D A022 Ixobrychus minutus 10-15p CBCC „ 

4. A031 Ciconia ciconia 250-300 CCCC A031 Ciconia ciconia 330-350p CBCC „ 

5. A030 Ciconia nigra 7-10 CBCC A031 Ciconia nigra 10-15p CBCC „ 

6. - A036 Cygnus olor 150-200p BBCB „ 

7. - A052 Anas crecca 25-35p BCCC „ 

8. - A058 Netta rufina 2-4p BCAB „ 

9. - A067 Bucephala clangula 150-200p BBCB „ 

10. - A070 Mergus merganser 40-50p BBCB „ 

11. A072 Pernis apivorus 90-100 CCCC A072 Pernis apivorus 70-100p BCCB „ 

12. A073 Milvus migrans 12-14 CCCC A073 Milvus migrans 15-20p BCCB „ 

13. A074 Milvus milvus 3-5 D A074 Milvus milvus 5-10p CCCC „ 
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14. A075 Haliaeetus albicilla 31-33 BBCB A075 Haliaeetus albicilla 32-37p BBCB „ 

15. A081 Circus aeruginosus 45-55 CCCC A081 Circus aeruginosus 80-100p CBCC „ 

16. A084 Circus pygargus 1 D A084 Circus pygargus 2-5p D „ 

17. - A099 Falco subbuteo 40-50p CBCC „ 

18. A104 Bonasa bonasia 200-250 D A104 Bonasa bonasia 50-100p D „ 

19. A119 Porzana porzana 40-60p CCCC A119 Porzana porzana 40-60p BCCC „ 

20. A120 Porzana parva 70-100p CCCC A120 Porzana parva 70-100p BCCB „ 

21. A122 Crex crex 700-800 CCCC A122 Crex crex 400-500m CCCC „ 

22. A127 Grus grus 450-500 BBCB A127 Grus grus 500-600p BBCC „ 

23. - A142 Vanellus vanellus 200-300p D „ 

24. - A153 Gallinago gallinago 100-150p CCCC „ 

25. - A165 Tringa ochropus 180-200p BCCB „ 
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26. - A179 Larus ridibundus 500-600p CCCC „ 

27. A193 Sterna hirundo 5-10 CBCC A193 Sterna hirundo 4-5p CCCC „ 

28.  A197 Chlidonias niger 24-30p CCCC „ 

29. - A207 Columba oenas 250-300p CBCC „ 

30. A215 Bubo bubo 4-7 BBCB A215 Bubo bubo 0-2p CCBB „ 

31. A223 Aegolius funereus 60-80 BBCB A223 Aegolius funereus 100-160p BBBB „ 

32. A224 Caprimulgus europaeus 150-200 CCCC A224 Caprimulgus europaeus 350-450p BACB „ 

33. A229 Alcedo atthis 10-15 D A229 Alcedo atthis 30-40p CCCC „ 

34. A231 Coracias garrulus 1-2 D - „ 

35. A236 Dryocopus martius 600-700p CCCC A236 Dryocopus martius 700-800p CBCC „ 

36. A238 Dendrocopos medius 100-130 CCCC A238 Dendrocopos medius 70-150p CCCC „ 

37. A239 Dendrocopos leucotos 1-2 D A239 Dendrocopos leucotos 0-1p D „ 
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38. A246 Lullula arborea P D A246 Lullula arborea 800-1000p CACC „ 

39. A255 Anthus campestris 5-10 D A255 Anthus campestris 15-20p D „ 

40. - A270 Luscinia luscinia 300-400p D „ 

41. A272 Luscinia svecica 1-2p D A272 Luscinia svecica 1-5p D „ 

42. A294 Acrocephalus paludicola P D - „ 

43. - A298 Acrocephalus arundinaceus 600-700 CBCC „ 

44. A307 Sylvia nisoria 8-12 D A307 Sylvia nisoria 250-300p CBCC „ 

45. A320 Ficedula parva 110-140 D A320 Ficedula parva 400-450p BCCB „ 

46. A338 Lanius collurio P D A338 Lanius collurio 1000-1200p D „ 

47. A379 Emberiza hortulana 5-10p D A379 Emberiza hortulana 10-20p D „ 

48. - A391 Phalacrocorax carbo 800-1000p BBCB „ 

49. A409 Tetrao tetrix tetrx 95 BBCC A409 Tetrao tetrix tetrx 0-2m CCBB „ 
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W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 
L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

Nie ma potrzeby zmiany granic OSOP 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 
 
l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 Dane przedstawiające rzeczywisty skład gatunków drzew na siedliskach 
grądowych są mylące, nie oddają stanu rzeczywistego i wykazują 
promowanie sosny, co nie jest prawdą; 

Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 

Przedstawione dane dotyczące lasów to dane z SILP z 
2012 r. 

 Tekst zawarty na str.29, wyjaśniający zasady finasowania działań objętych 
PZO – informuje się, że podmioty inne niż RDOŚ, wskazane jako 
odpowiedzialne za wykonanie zadań, nie będą w związku z tym zapisem 
odpowiedzialne również za pozyskanie środków na ich wykonanie w trybie 
art. 39 ustawy o ochronie przyrody. Odpowiedzialność ta spoczywać 
będzie na RDOŚ. Zgłaszanie przez RDLP w Białymstoku wniosku o 
uzupełnienie zapisów planu zadań treścią ,,po zapewnieniu środków 
finasowych” ma na celu zwrócenie uwagi RDOŚ na ogrom 
przedsięwzięcia jakiego się organ podejmuje oraz na fakt, że w warunkach 
określonej w PZO Puszcza Piska nadmiarowości zadań ochronnych oraz 
nie ujęcia w kalkulacji kosztów szeregu pozycji, przedsięwzięcie to w 
perspektywie dziesięcioletniej jest dla sprawującego nadzór niewykonalne.

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Uwagę przyjęto do wiadomości 

 Zawartość i tytuł tabeli 1.7 na str.38 stanowi zupełne pomieszanie pojęć i 
tematów, i nie spełnia wymogów rozporządzenie MŚ w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 
Tytuł rozdziału powinien brzmieć ,,Zainteresowane osoby i podmioty 
prowadzące działalność w obrębie obszaru" . Tymczasem Wykonawca 
wymienia szereg podmiotów nakładając na nie niewłaściwą 
odpowiedzialność (np. zarządzanie gruntami rolnymi SP przez Agencję 
Rynku Rolnego lub nadzór nad strukturą własności przez ARiMR), bądź 
których odpowiedzialność zamyka się w sformułowaniu ,,użytkownik” 
(np. gospodarstwo rybackie) albo też w rzeczywistości, jako 
stowarzyszenie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a w projekcie PZO 
stają się odpowiedzialne za ochronę przyrody (np. Klub Przyrodników). 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Tytuł tabeli jest zgodny z obowiązującym szablonem 
PZO. Błędy w określeniu odpowiedzialności podmiotów 
zostały usunięte. 
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 Do przedmiotów ochrony zaliczono 10 gatunków spoza obowiązującego, 
zaktualizowanego na wrzesień 2011 r., SDF. Są to; A005 - perkoz dwuczuby, A036 -
łabędź niemy, A052 - cyraneczka, A058 - hełmiatka, A067 - gągoł, A068 - bielaczek, 
A165 - samotnik, A099 - kobuz, A207 – sinia, A298 - trzciniak zwyczajny. Z 
dostępnych Nadleśnictwu dokumentów nie wynika, aby nastąpiła zmiana 
wytycznych GDOŚ w stosunku do zasad podanych do stosowania w SIWZ, będącą 
Integralną częścią umowy na sporządzenie PZO. Wnioskuję o szczegółowe 
uzasadnienie powyższego działania oraz udostępnienie materiałów, na podstawie 
których wymienione wyżej gatunki zaliczono do przedmiotów ochrony w 
PLB280008. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Wytyczne GDOŚ mówią jasno, że jeżeli istnieją nowe 
dane, to należy je uwzględnić przy określaniu 
przedmiotów ochrony. 

 
Moduł B 

  

 Kormoran – stwierdzono, że trudno uznać kormorana za zagrożenie dla 
któregokolwiek z przedmiotów ochrony i że problem kormorana jest na 
chwilę obecną nie do rozwiązania na poziomie europejskim. Zauważono, 
że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, umożliwia okresowe 
odstępstwa od zakazów i kormoran takim odstępstwem mógłby być objęty. 
Odstępstwo polegałoby na okresowym płoszeniu, odstrzałowi itd. Takie też 
kroki RDOŚ może przyjąć. Dlatego ważne by było na etapie sporządzania 
PZO zdefiniowanie kormorana jako zagrożenia dla przedmiotów ochrony i 
wskazanie potrzeby odstępstwa od zakazów na obszarze OSOP w stosunku 
do niego. 

Marek Kragiel Gospodarstwo 
Rybackie Śniardwy 
Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 

Ekspansję kormorana uznano za zagrożenie dla kilku 
przedmiotów ochrony. 

 „Część przedstawionych w dokumentacji projektu PZO „Puszcza Piska ” 
zagrożeń dla przedmiotów ochrony jest bezpodstawna. Skutkuje to 
szeregiem zbędnych nie mających racji bytu działań ochronnych. Naszym 
zdaniem ekspercka ocena stanu ochrony niektórych gatunków będących 
przedmiotem ochrony na obszarze OSOP pozbawiona jest konkretnego 
uzasadnienia merytorycznego.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono 

 „Autor opracowania zbagatelizował wymogi tworzenia Planu Zadań 
Ochronnych: np. poprzez poszerzenie listy ptaków z oceną ogólną D, które 
nie powinny być przedmiotami ochrony na tym obszarze.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono – zmiana listy przedmiotów 
ochrony jest uzasadniona wynikami inwentaryzacji 
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„Można stwierdzić, że inwentaryzacja ptaków została wykonana pobieżnie 
i nie odzwierciedla stanu faktycznego. Karygodnym jest również dopisanie 
cietrzewia do listy gatunków zinwentaryzowanych (co sam przyznał autor 
opracowania na grudniowym spotkaniu) tylko po to by stworzyć działanie 
ochronne dla tego gatunku.” 

Nadleśnictwo Nowogród Inwentaryzacja z 2012 jest najbardziej kompleksową 
inwentaryzacją ornitologiczną kiedykolwiek 
sporządzoną dla Puszczy Piskiej. Pozostawienie 
cietrzewia jako przedmiotu ochrony wynika z wiedzy, że 
w bardzo wielu miejscach w kraju obserwuje się zanik 
tego gatunku, co oznacza, że oficjalne dane dotyczące 
krajowej populacji są prawdopodobnie znacznie 
zawyżone. 

 Tabela ,,Analiza zagrożeń" na stronach 165-187 dla 18 spośród 34 
przedmiotów ochrony w OSOP definiuje jako zagrożenie istniejące lub 
potencjalne „inne rodzaje praktyk leśnych". Należy zaznaczyć, że tego 
rodzaju nieprawdziwe treści, obniżające zaufanie społeczne do Lasów 
Państwowych, mogą być kwalifikowane jako pomówienie, na które 
przysługują środki ochrony prawnej. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Uwagę przyjęto do wiadomości 

 Punkt 5 ma bardzo niedopracowany tytuł. W ogromnej większości cele 
działań ochronnych polegają na ograniczeniu zagrożeń, co do których 
Wykonawcy udało się skutecznie zasugerować, że powodowane są przez 
Lasy Państwowe, stanowią zjawisko ciągłe i tylko plan zadań ochronnych i 
ekspercka wiedza Wykonawcy jest w stanie obronić polską przyrodę przed 
leśnikiem i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. 
Utrzymanie takiej sugestii zmusi przedstawicieli LP do działań w obronie 
dobrego imienia organizacji, której są pracownikami. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Uwagę przyjęto do wiadomości. Tytuł  punktu 5 jest 
zgodny z obowiązującym szablonem PZO. 

 Wnioskuje się o usunięcie zapisów o zagrożeniach związanuch z 
prowadzeniem gospodarki leśnej. Gospodarka ta w Lasach Państwowych 
prowadzona jest zgodnie z Ustawą o lasach oraz Ustawą o ochronie 
przyrody. Uwzględnia ona m.in. ochronę lasów, zachowanie 
różnorodności biologicznej, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie 
wszystkich funkcji lasów. Zagrożeniem może być jedynie gospodarowanie 
niewłaściwe i niezgodne z przepisami prawa, co w przypadkau Lasów 
Państwowych nie ma miejsca.  

Nadleśnictwo Pisz – Robert 
Trąbka 

Uwagi nie uwzględniono  

 Ekspercka ocena stanu ochrony gatunków jest wyjątkowo subiektywna. Nawet takie 
gatunki jak bielik i orlik uzyskały ocenę U1 ze względu na jakość siedlisk lęgowych. 
Nie wydaje się logiczne, aby pogarszająca się jakość siedlisk lęgowych, jak sugeruje 
Wykonawca PZO, skutkowała wzrostem liczebności populacji, co jest 
niezaprzeczalnym faktem. Należy się domyślać, że głównym powodem takich ocen 
było przyjęcie przez eksperta możliwości potencjalnego pogorszenia się siedlisk w 
związku z potencjalnymi zagrożeniami tych siedlisk. Jeśli rzeczywiście przyjęto taką 
technikę oceny, to działanie było niezgodne z zasadami określonymi w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. (poz.186). 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Zagrożenia takie, jak ekspansja rozproszonej zabudowy 
na żerowiskach orlika czy nasilający się ruch 
turystyczny w lasach są jak najbardziej realne. Dostępne 
dane z OSOP nie pozwalają mówić o wzroście populacji 
orlika jako o niezaprzeczalnym fakcie. 
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 W zestawieniu istniejących zagrożeń znalazło się szereg nieprawdziwych stwierdzeń, 
np.: 
- wycinanie starych drzew - w stosunku do bociana czarnego, 
- promowanie gatunków iglastych - w stosunku do trzmielojada, orlika, 
- pomijanie graba i lipy w odnowieniach na siedliskach grądowych –muchołówka, 
- zbyt intensywne (z punktu widzenia wymagań gatunku) użytkowanie rębne dobrze 
wykształconych grądów – muchołówka, 
- melioracje skutkujące osuszaniem wilgotnych i mokrych łąk, 
 - derkacz (nota bene melioracje nie służą osuszaniu, a regulacji poziomu wód 
gruntowych) 
- internsywne koszenie łąk i zaniechanie koszenia łąk – derkacz, - pełna lista zagrożeń 
dla cietrzewia, którego w PLB280008 nie ma.  
Powyższe i tym podobne, ujęte w PZO, zagrożenia skutkują całym szeregiem 
nieracjonalnych działań ochronnych, do których odniesiono się w załączonej tabeli.  

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Bez komentarza 

 W zestawieniu nie zdefiniowano i nie ujęto zagrożeń jakie dla przedmiotów ochrony 
stwarzają inne gatunki podlegające ochronie – bóbr i kormoran czarny. Bez analizy 
wpływu tych czynników cały plan zadań ochronnych jest wadliwy. Wnoszę, o 
uzupełnienie wykazu zagrożeń dla przedmiotów ochrony w granicach OSOP o 
wpływ w/w  gatunków i ujęcie w zadaniach ochronnych działań, neutralizujących ich 
negatywne oddziaływanie. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Uwaga bezzasadna – zarówno działalność bobrów, jak i 
kormoranów została uwzględniona w wykazie zagrożeń. 

 
Moduł C 

  

 Przy zapisie punktu „ Pozostawianie do naturalnego rozpadu drzew 
dziuplastych nie zagrażających bezpieczeństwu publicznemu” 
zaproponowano zmianę zapisu „bezpieczeństwo publiczne” na 
„bezpieczeństwo ludzi”; 

Marek Masłowski  
RDLP Białystok 

Uwagę uwzględniono 

 Z punktu o „Pozostawieniu do naturalnego rozpadu kęp starodrzewu o 
powierzchni >5a i m7% każdej powierzchni manipulacyjnej. Kępy 
wybierać tak, aby objęły drzewostany najdorodniejsze i najbardziej 
zbliżone do naturalnych dla tego środowiska” zasugerowano wykreślenie 
słowa „najdorodniejsze”; 

Marek Masłowski  
RDLP Białystok 

Uwagę uwzględniono 

 Zasugerowano wyrzucenie, z punktu o pozostawianiu martwych i 
zamierających drzew, zapisu procentowego dotyczącego ilości posuszu 
jałowego; 

 Uwagę uwzględniono 
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 Zaproponowano skrócenie zapisu punktu o przebudowie drzewostanu 
na siedliskach grądowych – odnowienia z: „Skład odnowień na siedliskach 
grądowych powinien spełniać następujące warunki: a) na siedliskach Lśw: 
Lp>5%, Gb>5%, So<10%, Św<40%; b) na siedliskach LMśw: Lp>5%, 
Gb>5%, Db>10% So<10%, Św<60%; c) na siedliskach Lw: Lp>5%, 
Gb>5%, So<10%, Św<30%; c) na siedliskach LMw: Lp>5%, Gb>5%, 
Db>10% So<10%, Św<40%” na: „Na siedliskach grądowych w uprawach 
zwiększyć udział grabu i lipy”; 

Piotr Mioduszewski  
RDLP Olsztyn 

Uwagę uwzględniono częściowo – wprowadzono 
bardziej ogólne zapisy dotyczące odnowień na 
siedliskach grądowych. 

 Zaproponowano zmianę punktu „Na siedliskach grądowych (Lsw, LMsw, 
Lw, LMw), w których łączny udział sosny i świerka wynosi poniżej 80% 
stosować rębnię IVD z okresem odnowienia min. 40 lat; na pozostałych 
siedliskach grądowych stosować rębnię IVD, IIIB lub IIIA”  na: „Na 
siedliskach grądowych preferować rębnie złożone”;  

Piotr Mioduszewski  
RDLP Olsztyn 
Marcin Ligocki Nadleśnictwo
Spychowo 

Uwagę uwzględniono częściowo – wprowadzono 
bardziej elastyczne zapisy dotyczące rębni  na 
siedliskach grądowcyh. 

 W punkcie „Na siedliskach OL, OLJ, BMb i LMb zaniechać prac 
związanych z wycinką (czyszczenia, trzebieże, użytkowanie rębne) w 
okresie od 1 marca do 30 czerwca, wyrażenie „zaniechać prac” zamienić 
na „ograniczyć prace” oraz „prac związanych z wycinką” na „wycinkę”.  

Marcin Ligocki Nadleśnictwo 
Spychowo 
Marek Masłowski  
RDLP Białystok 

Uwagę uwzględniono częściowo – użyto zwrotu 
„zaniechać wycinki” i zmieniono termin 1 marca na 15 
marca. 

 Zaproponowano wyłączenie części tekstu z punktu Ograniczenie 
użytkowania drzewostanów nad wodami i pozostawienie tylko „ W 
drzewostanach w pasie do 50 m od jezior i rzek na stokach nachylonych do 
wód pod kątem >15% i do 20 m od jezior i rzek na pozostałych terenach 
należy zachować ciągłość trwania drzewostanu”; 

 Uwagę uwzględniono częściowo, zmieniając zapisy 
dotyczące sposobu uzyskania ciągłości drzewostanów. 

 Przy punkcie Pozostawianie drzew powalonych do wody  zaproponował 
zmodyfikowanie podpunktu na  „Na Krutyni, Pisie i Rybnicy oraz na 
jeziorach pozostawiać powalone drzewa w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu ludzi; docelowo poza rezerwatami ilość powalonych 
drzew powinna wynosić przynajmniej 3 szt. na km odcinka rzeki lub 
brzegu jeziora.”; 

Marek Gruzeł Nadleśnictwo 
Nowogród 

Uwagę uwzględniono 

 Zaproponowano skrócenie zapisu o środkach chemicznych do: 
„Minimalizacja stosowania środków chemicznych w leśnictwie”; 

Piotr Mioduszewski  
RDLP Olsztyn 

W końcowej wersji projektu zrezygnowano z działań 
dotyczących minimalizacji stosowania środków 
chemicznych. 

 Zasugerowano zastąpienie w punkcie „Zachowanie trwałych użytków 
zielonych i śródleśnych polan” wyrażenia „śródleśnych polan” 
sformułowaniem „śródleśnych łąk”; 

Piotr Czyżyk  
Nadleśnictwo Maskulińskie 

Uwagę uwzględniono częściowo, rezygnując z 
wyrażenia „śródleśne polany” w opisie działania 

 W punkcie „Opracowania programu poprawy infrastruktury służącej 
zarządzaniu ruchem turystycznym” zdecydowano o wyrzuceniu z zapisu 
podpunktów f) i g).  

Przedstawiciel Lasów 
Państwowych  

Uwagi nie uwzględniono, jednak zmieniono brzmienie 
punktu f) 
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 Zaproponowano dopisać zapis „Szlaki turystyczne nie powinny być 
planowane w rejonach ostoi ptaków”;  

Hubert Ignatowicz  
RDOŚ Olsztyn 

Uwagi nie uwzględniono uznając, że treść uwagi jest w 
innej formie zawarta w zaproponowanych zapisach 
dotyczących programu poprawy infrastruktury służącej 
zarządzaniu ruchem turystycznym. 

 W podpunkcie „Zachowanie śródleśnych polan”, zaproponowano zmianę 
zwrotu „Nie zabagnione śródleśne polany” na: „Nie zabagnione śródleśne 
łąki” oraz podawanie minimalnej powierzchni,  na której takie zabiegi się 
podejmuje; 

Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 

Uwagę uwzględniono w części, zamieniając zwrot 
„śródleśne polany” na „śródleśne łąki”. Minimalnej 
powierzchni nie podano, ponieważ w projekcie 
uwzględniono także opcję koszenia łąk raz na 3 lata, 
mając na uwadze zwłaszcza łąki o małej powierzchni. 

 W punkcie „Kampania na rzecz ograniczenia stosowania ołowiu w 
wędkarstwie i myślistwie” zaproponowano uzupełnienie zakresu raportu 
o ekonomiczne konsekwencje zastąpienia śrutu i ciężarków ołowianych 
produktami bezołowiowymi. 

 Uwagi ostatecznie nie uwzględniono – 
z końcowej wersji PZO usunięto przedmiotowe 
działanie.  

 Nie zgodzono się ze stwierdzeniem, że jednostką odpowiedzialną 
za inwentaryzację i likwidację pomostów miałoby być Starostwo 
Powiatowe, powinny się tym zająć służby odpowiedzialne za wody, ich 
zarządca, tj. RZGW oraz Marszałek Województwa. 

Starostwo Powiatowe w Piszu Uwagę uwzględniono wymieniając zarządców wód jako 
podmioty odpowiedzialne i modyfikując zakres działania 
stosownie do ich kompetencji. 

 Co było podstawą, w punkcie „Pozyskiwanie trzcin na jeziorach może 
odbywać się tylko przy pokrywie lodowej, na jeziorach o powierzchni 
powyżej 200 ha, położonych poza rezerwatami i Mazurskim Parkiem 
Krajobrazowym. Należy zachować zasadę, że wielkość poletek 
użytkowanych w danym sezonie nie przekracza 5% powierzchni 
trzcinowisk na danym jeziorze, ustalonej na podstawie zdjęć lotniczych”, 
do ustalenia wartości „5%”? Czy pozyskanie trzciny z lodu jest 
niekorzystne dla środowiska? 

Marek Kragiel Gospodarstwo 
Rybackie Śniardwy 

Nadmierne pozyskanie trzciny jest niekorzystne dla 
kilku gatunków będących przedmiotem ochrony i 
zakładających gniazda w trzcinowiskach wiosną, pod 
osłoną zeszłorocznej trzciny. Uwagę uwzględniono 
częściowo, zwiększając powierzchnię poletek 
eksploatowanych w danym roku do 30% powierzchni 
trzcinowisk na danym jeziorze oraz usuwając wzmiankę 
o Mazurskim Parku Krajobrazowym. 

 Czy na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz 
wykaszania trzcin? 

Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 

Z projektu usunięto zapis dotyczący MPK. 

 W punkcie „Wprowadzenie na wszystkich akwenach, z wyjątkiem jezior 
Śniardwy (bez Sekst i Kaczerajna) i Mikołajskie, ograniczenia prędkości 
jednostek rekreacyjnych napędzanych silnikami do 12 km/h. Oznakowanie 
szlaków i przeprowadzenie kampanii informującej o nowych przepisach” 
prosi się o dopisanie jeziora Bełdany oraz dopisanie wyjątków w postaci, 
np. policji, służb porządkowych; 

Starostwo Powiatowe w Piszu 
Gospodarstwo Rybackie Ruciane 
Nida 

Zrezygnowano z działania polegającego na ograniczeniu 
prędkości jednostek rekreacyjnych. 

 Apeluje się o zwrócenie uwagi na rolników korzystających z dopłat 
programów rolno środowiskowych, aby zapisami PZO nie zablokować im 
możliwości z ich korzystania; 

Adam Koronkiewicz ARiMR w 
Piszu 

W projekcie uwzględniono działania fakultatywne 
polegające na ochronie siedlisk derkacza; działania takie 
prawdopodobnie będą mogły być finansowane w ramach 
przyszłych programów rolnośrodowiskowych. 
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 Zwraca się uwagę, na to, że obecnie możliwe jest zalesianie gruntów w 
obszarach Natura 2000, jeśli zapisy PZO tego nie zabraniają. 
Dlatego ważne jest ujęcie tego problemu w przedmiotowym PZO, aby nie 
zablokować rolnikom możliwości zalesień gruntów. 

Krzysztof Miszkiel 
Nadleśnictwo Giżycko 

Z projektu usunięto ograniczenia dotyczące zalesiania 
najsłabszych gruntów mineralnych, natomiast 
pozostawiono ochronę przed zalesianiem użytków 
zielonych. 

 Zwrócono uwagę, że zapis punktu „Budowa płyt gnojowych i zbiorników 
na gnojówkę w gospodarstwach hodowlanych w zlewniach jezior” jest 
sprzeczny z obowiązującymi przepisami; 

Andrzej Knyżewski (Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w 
Piszu 

Zapis ten nie jest sprzeczny z obowiązującymi 
przepisami, ponieważ nie narzuca obowiązku budowy 
takich płyt; w końcowej wersji projektu PZO 
zrezygnowano z działania polegającego na budowie płyt 
gnojowych. 

 Przy punkcie „Uwzględnienie w decyzjach o warunkach zabudowy 
wymogów dotyczących nowych i przebudowywanych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia polegających m. in na: 
stosowaniu kabli izolowanych oraz linii wyposażonych w odstraszacze 
ptaków” zauważono, że szkodliwość linii niskiego napięcia jest niewielka, 
w związku z czym należałoby, je wyrzucić z powyższych zapisów i 
zostawić tylko linie wysokiego i średniego napięcia. 

Artur Barański  
RDOŚ Olsztyn 

Uwagę uwzględniono usuwając odniesienia do linii 
niskiego napięcia. 

 W punkcie „Opracowanie planu przebudowy 100 km linii napowietrznych 
SN” stwierdzono, że określenie konkretnej liczby, tj. 100 km, jest 
niefortunne. Lepszym byłby zapis „dążyć do modernizacji wszystkich 
linii”; 

Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 

Uwagę odrzucono ponieważ modernizacja wszystkich 
linii SN ze względu na ochronę ptaków byłaby 
działaniem nieracjonalnym z powodu niskiego stosunku 
korzyści do kosztów; zrezygnowano jednak z określania 
konkretnej liczby kilometrów. 

 Zaproponowano zwrócenie się do zakładu energetycznego z zapytaniem o 
wytypowanie tych linii elektroenergetycznych, które według energetyków 
w związku ze swoim złym stanem technicznym wymagają przebudowy w 
pierwszej kolejności. 

Artur Barański  
RDOŚ Olsztyn 

Uwagę odrzucono ze względu na ograniczenia czasowe 
na etapie tworzenia PZO; należy przypuszczać, że stan 
techniczny linii będzie jednym z kryteriów typowania 
linii w ramach prac nad planem przebudowy 
niebezpiecznych linii napowietrznych SN. 

 W punkcie „Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych 
planach granic skupionej zabudowy, wyznaczonych na załączniku. Poza 
granicami skupionej zabudowy należy dopuszczać jedynie lokalizację 
siedlisk rolniczych oraz infrastruktury technicznej” zauważono, że 
wpisanie takich wytycznych będzie rodziło konsekwencje dla samorządów 
zawierania powyższych wytycznych w planach miejscowych, zaś RDOŚ 
sprawdzania tego. 
Uznano, że pojęcie „siedlisk rolniczych” jest nieprecyzyjne i  lepszym
zapisem byłoby ”inwestycje kubaturowe”; 

Grażyna Czalej – Gawrycka  
Nadleśnictwo Giżycko 
Katarzyna Patermann Urząd 
Miasta i gminy Mikołajki 

Uwagi nie uwzględniono ponieważ ograniczenie 
rozpraszania zabudowy ma kluczowe znaczeni dla 
zachowania integralności OSOP a zastąpienie pojęcia 
„siedlisko rolnicze” pojęciem „inwestycji 
kubaturowych” oznaczałoby de facto dopuszczenie 
wszelkiego typy zabudowy. Dla jasności pojęcie 
„siedliska rolniczego” uzupełniono pojęciem „zabudowy 
zagrodowej” stosowanym w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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 Do punktu „Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy w odległości 
mniejszej niż 100 m od jezior i nieuregulowanych odcinków rzek, poza 
granicami skupionej zabudowy wyznaczonymi w załączniku graficznym” 
zasugerowano dodanie wyjątków dla przedsięwzięć dotyczących 
„racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”; 

Henryk Kulas Gospodarstwo 
Rybackie w Mrągowie 

Uwagi nie uwzględniono ponieważ wyznaczone granice 
zwartej zabudowy obejmują znaczne rezerwy terenu 
umożliwiające realizację zabudowy związanej z 
racjonalną gospodarką rolną, leśną i rybacką. 

 W punkcie „Dopuszczenie w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego realizacji nowych siedlisk rolniczych 
pod warunkiem posiadania pozbawionego siedliska gospodarstwa rolnego 
o powierzchni przynajmniej 12 ha lub usytuowania nowych budynków w 
odległości nie większej niż 50 m od budynków istniejących” 
przedstawiciele samorządów zaproponowali zmieniony zapisu dotyczącego 
12 ha, na taki sam jak w ustawie, mówiący o średniej wielkości 
gospodarstwa w gminie. Ustala się, że odległość 50 m jest za mała w 
przypadku gospodarstwa rolnego, zaproponowano wpisanie 100 m; 

Przedstawiciele samorządów 
gminnych 

Uwagę uwzględniono częściowo, zastępując wymóg 
posiadania 12 ha wymogiem ustawowym i zwiększając 
dopuszczalną odległość między budynkami do 70 m 

 Poproszono u usunięcie z PZO punktu „Wprowadzenie w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazu budowy 
nowych i rozbudowy istniejących obiektów produkujących gnojowicę”; 

Przedstawiciele samorządów 
gminnych 

Uwagę uwzględniono 

 W punkcie „Wprowadzenie w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zakazu lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w OSOP i do 2 km od OSOP” zaproponowano modyfikację 
zapisu na „na terenach, które przedstawiają wyższe wartości przyrodnicze, 
których utrzymanie jest zgodnie z celami ochrony obszaru”; 

Artur Barański  
RDOŚ Olsztyn 

Uwagi nie uwzględniono ze względu na zbyt ogólny 
charakter propozycji. 

 Poproszono o zdefiniowanie pojęcia „oczka wodne”. W związku z 
zakazem, jaki pojawia się przy wydawaniu decyzji warunkach zabudowy 
w odległości 100 m od przedmiotowych oczek wodnych.  Często, bowiem 
zdarza się, że zapis „zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m o linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych” jest interpretowany w taki sposób, że nawet zbiorniki 
przeciwpożarowe traktowane są jako „oczka wodne”; 

Kornelia Dawid  
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-
Nida 

Uwagę uwzględniono ograniczając zakaz do jezior i 
nieuregulowanych odcinków rzek poza granicami 
zwartej zabudowy. 

 Wyrażono sprzeciw co do zapisu dotyczącego niezalesiania odłogów w 
sąsiedztwie borów; 

Grażyna Czalej – Gawrycka  Uwagę uwzględniono 
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 Wnosi się o wprowadzono jako obowiązujące zalecenia „Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej” w odniesieniu do Działu Ochrony Wód (wody 
gruntowe); 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono ze względu na potencjalne 
konsekwencje finansowe dla Skarbu Państwa uznania 
zaleceń Kodeksu za powszechnie obowiązujące. 

 Poproszono o „dokonywanie zmian przeznaczenia gruntów rolnych na 
budowlane, w szczególności na rolnych terenach otwartych Puszczy 
Piskiej, odbywało się po przeprowadzeniu wnikliwych i fachowych 
ekspertyz przyrodniczych, przy udziale społeczeństwa i zainteresowanych 
podmiotów”; 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono ponieważ wnikliwą analizę 
skutków zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 
budowlane powinny z założenia zapewniać procedury 
oceny oddziaływania na środowisko. W projekcie 
sformułowano wymogi dotyczące treści map do 
opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania 
na środowisko. 

 Sugeruje się - „Gminy powinny mieć prawo do ustalania „chronionych 
obszarów otwartych”, na których obowiązywałby ścisły zakaz zmiany 
użytkowania ziemi”; 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono - gminy już posiadają takie 
prawo, ponieważ mogą tworzyć użytki ekologiczne i 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

 Powinno istnieć prawo umożliwiające społeczeństwu zgłaszanie Gminom 
potencjalnych „chronionych obszarów otwartych”, na podstawie 
obserwacji populacji gatunków chronionych Dyrektywami Unijnymi; 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono - obywatele już posiadają 
prawo zgłaszania gminom takich obszarów. 

 Sugeruje się ustalenie „chronionych obszarów otwartych”, musi odbywać 
się przy udziale zainteresowanych podmiotów, społeczeństwa i po 
przeprowadzeniu fachowych ekspertyz przyrodniczych danego obszaru. 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono – tryb tworzenia obszarów 
chronionych jest określony ustawowo. W praktyce 
tworzenie nowych obszarów chronionych na ogół wiąże 
się z udziałem zainteresowanych stron i na podstawie 
ekspertyz. 

 „Zasada Dobrego Sąsiedztwa” powinna być zmodyfikowana w taki 
sposób, aby rozproszenie zabudowy w krajobrazie rolniczym i wydawanie 
przez Gminy zgód na tworzenie siedlisk, było możliwe tylko po 
przeprowadzeniu fachowych ekspertyz przyrodniczych, które wykażą brak 
zagrożenia  dla gatunków chronionych Dyrektywami Unijnymi.  

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono – obecne przepisy wymagają 
wykazania, że przedsięwzięcia w obszarach Natura 2000 
nie będą szkodziły chronionym gatunkom i siedliskom. 

 Przedmiot ochrony: 
Opracowanie programu poprawy infrastruktury służącej zarządzaniu 
ruchem turystycznym 
Uwagi:  
Ograniczenie motokrosu, jazdy na motocyklach i quadach w celach 
"sportowych"na terenach leśnych i na otwartych obszarach rolnych, w 
pobliżu siedlisk przedmiotów ochrony, poprzez wprowadzenie systemu 
tablic z zakazami 

Stowarzyszenia Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagę uwzględniono przez poszerzenie zakresu 
programu o utworzenie stref ruchu na drogach 
wewnętrznych. 

 „Część proponowanych zapisów w projekcie PZO „Puszcza Piska” bez 
uzasadnionej potrzeby ogranicza działalność gospodarczą, rolną i leśną. 
Jest to ewidentnie sprzeczne z ideą funkcjonowania  takich obszarów” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwaga zbyt ogólna, by ją uwzględnić. 
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 „Autor nie wskazuje lokalizacji zadań ochronnych, co powoduje, że w 
niektórych przypadkach stoją ze sobą w sprzeczności.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono częściowo uzupełniając projekt o 
załączniki graficzne przedstawiające lokalizację 
wybranych działań ochronnych. 

 Autor opracowania dodatkowo podał nowe przedmioty ochrony, co jest 
sprzeczne z zasadami utworzenia PZO 

Nadleśnictwo Nowogród Aktualizacja, w ramach prac nad PZO, listy 
przedmiotów ochrony, nie jest sprzeczna z 
obowiązującymi przepisami i jest zalecana w wydanych 
przez GDOŚ wytycznych opracowania planów zadań 
ochronnych dla obszarów natura 2000. 

 Wskazania w PZO: Nie zabagnione śródleśne łąki dotychczas nie 
użytkowane rolniczo należy kosić raz na trzy lata albo corocznie wykaszać 
na nich 30% powierzchni, każdorazowo innej. W ramach zabiegu należy 
usuwać nalot i podrost drzew i powstrzymywać rozrost zakrzewień. 
Uwagi:  
W tym punkcie powinny  być wskazane konkretne lokalizacje, gdzie dane 
działanie ma być realizowane. 
Jak postępować w przypadku gruntów wydzierżawionych innym 
podmiotom? 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono – nadleśnictwa najlepiej 
wiedzą które łąki śródleśne nie są użytkowane rolniczo 
(tj. nie są koszone corocznie zgodnie z wymogami 
dotyczącymi trwałych użytków rolnych), a tym samym 
są narażone na zarastanie. Śródleśne łąki dzierżawione 
innym podmiotom są na ogół użytkowane jako trwałe 
użytki zielone, a tym samym powinny być regularnie 
koszone, więc zarastanie nie powinno im zagrażać. 
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 Wskazania w PZO: Utworzenie na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń z metodą "born to be free" ośrodka restytucji cietrzewia. 
Ośrodek powinien być zlokalizowany w południowo-wschodniej części 
Puszczy Piskiej, w rejonie poklęskowym, w którym warunki siedliskowe 
są bliskie optimum dla cietrzewia. Ośrodek powinien pracować 
długofalowo, udoskonalając metodę "born to be free" poprzez badanie jej 
skuteczności i prowadzanie stosownych modyfikacji. Znaczna część 
ptaków wsiedlanych do środowiska powinna być śledzona telemetrycznie. 
Początkowym rejonem wsiedleń powinna być południowo-wschodnia 
część Puszczy, a następnie inne odpowiednie rejony na południowych, 
wschodnich i północno-wschodnich obrzeżach OSOP oraz w innych 
historycznych ostojach cietrzewia w regionie (m.in. Bagna Nietlickie) 
Uwagi:  
Rejon poklęskowy w południowo-wschodniej części Puszczy Piskiej został 
w tej chwili całkowicie zagospodarowany. Oprócz odnowionych halizn i 
płazowin (na obszarze ok. 3500 ha) sukcesywnie wycinane są i odnawiane 
drzewostany przerzedzone i uszkodzone podczas huraganu. W chwili 
obecnej na obszarze tym w przeważającej części rosną uprawy i młodniki. 
Teren Lasu Ochronnego „Szast” (ok.475ha) podlega procesowi sukcesji 
naturalnej i założeniem jest aby w ten obszar nie ingerować w żaden 
sposób. Za około 10 lat tereny te wg Nadleśnictwa Pisz będą zupełnie 
odbiegały charakterem od optimum siedliskowego odpowiedniego dla 
cietrzewia. Zdaniem Nadleśnictwa Pisz należałoby zastanowić się nad 
wzmocnieniem populacji jeszcze istniejących (poza OSOP Puszcza Piska) 
a nie wsiedlać ptaki tam gdzie już ich brak, w dodatku bez rozpoznania 
siedliska oraz przyczyn wyginięcia cietrzewia na tym terenie. 
Ewentualny zapis mógłby dotyczyć rozważenia możliwości restytucji 
cietrzewia na obszarze ostoi 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, pozostawiając większą 
możliwość wyboru rejonów wysiedleń ptaków. 
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 Wskazania w PZO: 
Na Krutyni, Pisie i Rybnicy oraz na jeziorach pozostawiać powalone 
drzewa w sposób nie zagrażający żegludze; docelowo poza rezerwatami 
ilość powalonych drzew powinna wynosić przynajmniej 3 szt. na km 
odcinka rzeki lub brzegu jeziora 
Uwagi: 
Działanie to nie powinno dotyczyć sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie i o 
pozostawieniu drzew powalonych powinni decydować zarządcy terenu. 
Podawanie konkretnej liczby pozostawionych powalonych drzew wydaje 
się niczym nieuzasadnione 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono w części dotyczącej 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 Wskazania w PZO:  
Powstrzymanie się od przekształcania trwałych użytków zielonych na 
grunty orne oraz od sztucznego zalesiania bądź zatapiania (mała retencja) 
trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan 
Uwagi: 
Wnioskuje się o podanie konkretnej lokalizacji proponowanych działań 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono – działanie dotyczy wszystkich 
użytków rolnych w OSOP. 

 Wskazania w PZO:  
Wdrożenie zasad integrowanej ochrony lasu zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE 
Uwagi:  
Wdrażanie Dyrektyw należy do władz rządowych. Przepisy krajowe 
radykalnie ograniczają stosowanie środków chemicznych w leśnictwie 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono precyzując, że chodzi o przepisy 
polskie wdrażające dyrektywę. W końcowej wersji 
projektu PZO całkowicie zrezygnowano z 
przedmiotowego działania. 

 Wskazania w PZO: 
W drzewostanach w pasie do 50 m od jezior i rzek na stokach nachylonych 
do wód pod kątem >15% i do 20 m od jezior i rzek na pozostałych terenach 
należy zachować ciągłość trwania drzewostanu 
Uwagi:  
Zaproponowany zapis jest zbyt szczegółowy. Proponuje się zmianę na: nad 
brzegami naturalnych cieków wodnych i jezior pozostawić pas 
drzewostanu szerokości 1 do 2 wysokości drzewostanu. Na pasie tym nie 
stosować rębni zupełnej – utrzymać trwałość lasu 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, upraszczając zapisy 
dotyczące sposobu utrzymania trwałości lasu. 
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 Wskazania w PZO: 
Skład odnowień (upraw, nalotu i podrostu) na siedliskach grądowych 
powinien w poszczególnych wydzieleniach spełniać następujące warunki: 
a) na siedliskach Lśw: Lp>5%, Gb>5%, So<10%, Św<40%; b) na 
siedliskach LMśw: Lp>5%, Gb>5%, Db>10% So<10%, Św<60%; c) na 
siedliskach Lw: Lp>5%, Gb>5%, So<10%, Św<30%; c) na siedliskach 
LMw: Lp>5%, Gb>5%, Db>10% So<10%, Św<40% 
Uwagi: 
Proponuje się usuniecie zapisu lub wprowadzenie zmiany na: działania 
gospodarcze (we wskazanych lokalizacjach) zwiększające udział graba i 
lipy  w drzewostanach. Dodatkowo informuje się, iż kształtowanie składów 
upraw dotyczy terenu całych nadleśnictw, jest przedmiotem PUL (jest 
przedmiotem otwartej dyskusji na KZP), a nie PZO.   
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, upraszczając zapisy. 

 Wskazania w PZO: 
O ile nie stoi to w sprzeczności z potrzebami hodowlanymi lasów, w 
poszczególnych nadleśnictwach w granicach OSOP należy utrzymać lub 
zwiększyć miąższość drzewostanów i powierzchnię drzewostanów ponad 
100-letnich 
Uwagi:  
Zapis nie powinien odnosić się do utrzymania miąższości drzewostanów, a 
do utrzymania powierzchni drzewostanów. 
Zachowania trwałości lasu na obszarze poszczególnych Nadleśnictw 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę  uwzględniono częściowo usuwając zapis o 
miąższości i precyzując zapisy o drzewostanach 100-
letnich 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie do naturalnego rozpadu kęp starodrzewu o powierzchni > 5a 
i >7% każdej powierzchni manipulacyjnej. Kępy wybierać tak, aby objęły 
drzewostany najbardziej zbliżone do naturalnych dla danego siedliska 
Uwagi: 
Obecnie kępy do naturalnego rozpadu stanowią min.5% drzewostanu 
przeznaczonego do użytkowania rębnego, zdaniem Nadleśnictwa tak 
powinno pozostać 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo 
(min. 6a i 5%). 
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 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich drzew zamierających, o 
ile nie stwarzają zagrożenia sanitarnego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi. Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich >30% posuszu 
jałowego 
Uwagi:  
W zależności od położenia danego drzewostanu udział pozostawianego 
posuszu jałowego może być różny (np. w miejscach w pobliżu 
miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie ), dlatego podawanie 
konkretnych liczb wydaje się nieuzasadnione 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono – w końcowej wersji PZO 
zrezygnowano z działania. 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawienie jako przestoje części starych drzew w drzewostanach 
przeszłorębnych, które przekroczyły wiek rębności o ponad 50 lat 
Uwagi: 
Proponuje się zmianę zapisu na: „Pozostawienie przestoi  w drzewostanach 
przeszłorębnych” 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo 

 Wskazania w PZO: 
Rębnie zupełne IB powinny stanowić przynajmniej 80% powierzchni rębni 
na siedliskach Bsw i przynajmniej 50% powierzchni rębni na siedliskach 
BMsw 
Uwagi: 
Rębnia zupełna IB jest głównie stosowaną rębnią na wymienionych 
siedliskach - zapis wydaje się zbyteczny 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono 

 Wskazania w PZO:  
Rębnie złożone powinny stanowić przynajmniej 50% powierzchni rębni na 
siedliskach OL i OLJ 
Uwagi:  
Można dążyć do ograniczenia rębni zupełnych, ale o ostatecznym doborze 
rębni powinny decydować aspekty hodowlane np. potrzeby konkretnego 
gatunku drzewa, który będzie na danej powierzchni odnawiany 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, ograniczając działanie 
do siedlisk OLJ 
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 Wskazania w PZO: 
Czyszczenia i trzebieże na siedliskach grądowych (Lsw, LMsw, Lw, 
LMw) prowadzić tak, aby we wszystkich warstwach (nalot, podrost, 
drzewostan) promować gatunki grądowe (lipa, grab, dąb, jesion, wiąz 
górski) 
Uwagi:  
Właśnie takie działania są podejmowane - zapis wydaje się zbyteczny 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono 

 Wskazania w PZO: 
Na siedliskach grądowych (Lsw, LMsw, Lw, LMw), w których łączny 
udział sosny i świerka wynosi poniżej 80% stosować rębnię IVD z 
okresem odnowienia min. 40 lat. Na pozostałych siedliskach grądowych 
stosować rębnię IVD, IIIB lub IIIA. Stosowanie innych rębni należy 
stosować wyjątkowo (np. w drzewostanach negatywnych) 
Uwagi:  
Można dążyć do ograniczenia rębni zupełnych na wymienionych 
siedliskach, ale o ostatecznym doborze rębni powinny decydować aspekty 
hodowlane 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, wprowadzając bardziej 
elastyczne zapisy dot. użytkowania rębnego siedlisk 
grądowych. 

 Wskazania w PZO: 
W odnowieniach na siedliskach BMsw zapewnić przynajmniej 10% 
udziału świerka; w odnowieniach na siedliskach Bśw zapewnić udział 
domieszki świerka 
Uwagi:  
Udział świerka jest oczywisty. Nie ma potrzeby wprowadzania zapisu, 
który nic nie wnosi 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono 
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 Przedmiot ochrony: 
Ograniczenie hałaśliwych prac na siedliskach żurawia i samotnika 
Wskazania w PZO: 
Na siedliskach OL, OLJ, BMb i LMb zaniechać wycinki (czyszczenia, 
trzebieże, użytkowanie rębne) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 
Uwagi: 
Taki  zakaz  uniemożliwia prowadzenie gospodarki leśnej na 
wymienionych siedliskach przez 4 miesiące, co kłóci się z ogólnym 
założeniem Natury 2000 (nie wprowadza się zakazów, gospodarka leśna 
jest prowadzona). W ramach stosowania dobrych praktyk leśnych przed 
każdym zabiegiem gospodarczym związanym z pozyskaniem drewna 
nadleśnictwo wykonuje wewnętrzną ocenę oddziaływania zabiegów 
gospodarczych na bioróżnorodność. Jest to procedura mająca na celu 
przeanalizowanie zaplanowanych prac i takie ich wykonanie, aby 
zminimalizować ewentualny negatywny wpływ na cenne obiekty 
przyrodnicze. W ramach tej oceny w razie potrzeby można zmodyfikować 
termin wykonania danego zabiegu. 
W związku z powyższym wnioskuje się o usuniecie zapisu 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapis. 

 Rodzaj działania A1(Opracowanie programu poprawy infrastruktury 
służącej zarządzaniu ruchem turystycznym). 
W opinii nadleśnictwa powyższe działanie powinno określić zagrożenia w 
konkretnych miejscach lub na istniejących szlakach turystycznych, a nie 
ograniczać się do stwierdzenia, że ruch turystyczny na obszarze OSOP ma 
poprawić infrastrukturę i zarządzanie. Określenie „ważna ostoja” czy 
„tereny szczególnie wrażliwe” są zbyt mało precyzyjne i nie odnoszą się 
do konkretnych miejsc tylko do całego OSOP. Przedstawione działanie w 
takiej formule nie ma racji bytu z uwagi, że autor wymienia całą listę 
ptactwa. Nie ma również uzasadnienia by wskazywać Nadleśnictwo jako 
podmiot odpowiedzialny. Zadanie jest zbyt mało konkretne – wnioskujemy 
o wykreślenie. 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono. Zaproponowane działanie ma 
polegać na dokładnym rozpoznaniu potrzeb i 
zaprojektowaniu działań w poprawy zakresie 
infrastruktury turystycznej w kontekście ochrony 
siedlisk ptaków i siłą rzeczy odnosi się do całej OSOP. 
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 „A2 Poprawa infrastruktury służącej zarządzaniu ruchem turystycznym. 
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich nie może być wymieniona 
w PZO. Zarządzanie ruchem turystycznym za 3 mln zł to bardzo 
enigmatyczny zapis. Wnioskujemy o wykreślenie tego działania w 
całości.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono. FOWJM jako podmiot 
odpowiedzialny za wdrożenie programu poprawy 
infrastruktury turystycznej wpisano do projektu PZO za 
zgodą prezesa FOWJM po tym, jak podczas warsztatów 
nadleśnictwa uznały, że nie są zainteresowane 
pełnieniem tej roli. Wydatkowanie środków na realizację 
działania będzie podlegało rygorom przepisów o 
zamówieniach publicznych, o ile tylko będą to środki 
publiczne. Szczegółowy zakres działania A2 zostanie 
określony w ramach działania A1. 

 „A9 do A16 Działania na rzecz retencji powinny ściśle określać zlewnie 
rzek. Programy nie mogą ogólnikowo traktować gruntów Skarbu Państwa, 
mogą one być w zarządzie ZMiUW, RZGW czy Lasów Państwowych. 
Opisana zasada o utrzymaniu trwałego poziomu wody (15 – 40cm) jest nie 
do przyjęcia bez rozpoznania w terenie stopnia degradacji gleb jeżeli taki 
występuje. Określanie „z góry” poziomu w zlewniach rzek jedynie może 
negatywnie wpłynąć na biotop przedmiotów ochrony. W trakcie konsultacji 
autor opracowania na dwóch spotkaniach, nie był w stanie przytoczyć 
konkretnych argumentów świadczących o potrzebie takich działań. 
Działanie opisane przez autora należy skorygować do realnego zapisu 
pozytywnie wpływającego na chronione ptactwo jak również na inne 
elementy przyrody i krajobrazu, uwzględniając intensywną ekspansję 
bobra w zlewniach wszystkich rzek. 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono częściowo, przedstawiając 
graficznie zakres terytorialny działań A8-A16 i 
uelastyczniając zapis o zasadzie utrzymania stałego 
poziomu wody. Trwałe użytki zielone na glebach 
hydrogenicznych mają kluczowe znaczenie dla 
utrzymania m.in. populacji derkacza i są ważnym 
elementem siedlisk szeregu innych gatunków będących 
przedmiotami ochrony. Zjawisko degradacji gleb 
hydrogenicznych w wyniku odwadniania (osiadanie, 
utrata masy organicznej, ewolucja w kierunku gleb 
mineralnych) jest powszechnie znane. Końcowym 
efektem uruchamianej przez nadmierne odwadnianie 
sekwencji zdarzeń jest zanik gleb hydrogenicznych i (na 
ogół) przejście do użytkowania ornego. Przyjęta zasada 
ochrony gleb hydrogenicznych wynika wprost z 
rezultatów wieloletnich badań m.in. przez IMUZ 
Falenty. 

 „A17 Powstrzymanie sukcesji na śródleśnych łąkach. 
Działaniu temu winna być przypisana konkretna lokalizacji (np. numer 
działki ewidencyjnej). Planowane zadanie nie jest związane z gospodarką 
leśną dlatego koszty realizacji nie mogą być finansowane ze środków 
własnych nadleśnictwa. W związku z tym należy zmienić podmiot 
odpowiedzialny i doprecyzować kto ma ponosić koszty działania. Należy 
również wziąć pod uwagę, że są to grunty (ekonomiczne) dzierżawione 
przez nadleśnictwa, a dzierżawcy zostali wyłonieni na podstawie 
przetargów nieograniczonych. Wprowadzenie takich zapisów do PZO 
będzie skutkować roszczeniami rolników.” 

Nadleśnictwo Nowogród Maksymalny zasięg gruntów, których może dotyczyć 
działanie, przedstawiono graficznie. Działanie polega na 
ochronie czynnej i nie będzie realizowane, jeżeli ze 
źródeł wymienionych w ustawie o ochronie przyrody nie 
zostaną wyasygnowane odpowiednie środki. Obawa o 
roszczenia rolników jest niezasadna, bo działanie z 
założenia dotyczy tych powierzchni łąk w zarządzie 
ALP, których nie ma komu kosić. 
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 „A18 Działanie na rzecz ograniczenia ekspansji trzciny i pałki wodnej. 
Bez podania konkretnej lokalizacji działanie stoi w sprzeczności z 
zadaniem mówiącym o ograniczeniach wykaszania trzciny.” 

Nadleśnictwo Nowogród Lokalizację działania przedstawiono graficznie. 

 „A23 Kampania na rzecz ograniczenia stosowania ołowiu w wędkarstwie i 
myślistwie. 
Nie można planować działań kampanijnych skoro nie wiemy czy 
występuje zagrożenie. Forma w jakiej autor proponuje przeprowadzenie 
raportu wykracza poza plan zadań ochronnych. Wszelkie planowane 
działania na rzecz przedmiotów ochrony powinny dotyczyć OSOP a 
opisane przez autora traktują je na poziomie krajowym. Wnioskujemy o 
wykreślenie tego działania.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono, rezygnując z działania w 
końcowej wersji projektu PZO. Zagrożenie istnieje, co 
jest udokumentowane licznymi badaniami europejskimi i 
amerykańskimi. 

 „A24 Objęcie ochroną strefową gniazd. 
Autor nie przestrzega obowiązujących aktów prawa. Obejmowanie 
ochroną strefową gniazd wymienionych ptaków wynika z obowiązującej w 
Polsce Ustawy o Ochronie Przyrody i nie może być powielane w aktach 
niższej rangi. Obecnie inwentaryzacje są wykonywane przez LP oraz przez 
m.in. Komitet Ochrony Orłów. Odsyłam na stronę 
http://www.koo.org.pl/projekty/monitoring-ptakow-polski, gdzie 
przedstawiony jest w klarowny sposób jak jest prowadzony monitoring 
ptaków zgodny z wymogami Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej. Zapis 
bezpodstawny; należy wykreślić.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono częściowo, zastępując działanie 
inwentaryzacją gniazd gatunków strefowych. Dostępne 
dane wskazują na to, że liczba lęgowych par gatunków 
objętych ochroną strefową jest wyraźni wyższa niż 
liczba stref ochronnych. Pełne wdrożenie zapisów 
ustawowych wymaga więc dokładniejszej inwentaryzacji 
gniazd i zaprojektowania stref. Działanie przeniesiono z 
listy działań z zakresu ochrony czynnej do listy działań z 
zakresu uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach 
ochrony. 

 „A26 Program restytucji cietrzewia metodą „born to be free”. 
Działanie wykracza poza PZO Puszcza Piska. Z przykrością należy 
stwierdzić – co potwierdził autor opracowania (w trakcie spotkań), że 
„cietrzewia w Puszczy Piskiej nie stwierdzono w trakcie inwentaryzacji, 
dopisano go dodatkowo do wyników inwentaryzacji tylko po to by 
stworzyć powyższe działanie w ramach PZO. Jest to ewidentne naginanie 
prawa, co nie może mieć miejsca w dokumencie pod którym podpiszą się 
Urzędnicy Państwowi. Restytucja cietrzewia powinna odbywać się w 
ramach innych programów. Kategorycznie działanie do wykreślenia.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono. W trakcie spotkań autor 
opracowania stwierdził, że cietrzewia nie stwierdzono 
podczas inwentaryzacji w 2012 r., ale nie było mowy o 
dopisywaniu czegokolwiek do wyników inwentaryzacji, 
a jedynie o pozostawieniu cietrzewia na liście 
przedmiotów ochrony, co jest uzasadnione m.in. 
stwierdzeniami  cietrzewi jeszcze w 2010 r. i 
dramatyczną sytuacją tego gatunku na całym polskim 
niżu. Autorzy inwentaryzacji ocenili liczebność 
cietrzewi w OSOP na 0-2 m. 

 „A27 Ochrona rezerwatowa. 
Zapis dubluje Ustawę o Ochronie Przyrody. Wnioskujemy o wykreślenie.”

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono. 

 „B2 Zaniechanie dalszej regulacji rzek. 
Zapis sprzeczny z zadaniami A9 do A16. Jeżeli ma pozostać powinny być 
określone konkretne miejsca. Należy wykreślić.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono. Na liście rzek z działania B2 
nie ma rzek uwzględnionych w działaniach A8-A16. 
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 „B3 Pozostawianie drzew powalonych do wody. 
Należy zasięgnąć informacji od kompetentnych podmiotów czy powalone 
drzewa nie będą zagrażać żegludze. Bezwzględnie należy dodać: powalone 
drzewa nie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono dodając, że drzewa nie mogą 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

 „B5 i B10 Zapis powinien być skierowany do władz rządowych. Brak 
zrozumienia przez autora zasad legislacyjnych. Proponowane działanie 
należy wykreślić.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono, usuwając działania dot. 
ograniczenia chemizacji z końcowej wersji projektu 
PZO.   

 „B7 Zachowanie trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan. 
Autor nie uwzględnił wniosków z grudniowego spotkania. Należy podać 
konkretną lokalizację. Leśną polanę nie można zalesić; można jedynie 
odnowić; słowo „polana” miało być zastąpione słowem „łąka”.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono precyzując, że chodzi o wszystkie 
trwałe użytki zielone. 

 „B8 Zaniechanie melioracji odwadniających użytki zielone i tereny leśne. 
Należy podać konkretną lokalizację. Działanie jeżeli dotyczy całego OSOP 
stoi w sprzeczności z innymi działaniami proponowanymi przez autora 
opracowania.” 

Nadleśnictwo Nowogród Działanie dotyczy całego OSOP. Działanie nie stoi w 
sprzeczności z innymi działaniami, ponieważ projekt 
OSOP nie przewiduje wykonywania melioracji 
odwadniających ani działań wymagających takich 
melioracji. 

 „B12 Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – odnowienia. 
Składy gatunkowe (wg. autora odnowień) nie powinny być ustalane w 
ramach PZO. Należało by podać jedynie gatunki jakie są preferowane dla 
konkretnego przedmiotu ochrony. Na tej podstawie podmioty uprawnione i 
przygotowane merytorycznie ustalą składy gatunkowe dla konkretnych 
lokalizacji na siedliskach grądowych w nowych PUL. Proponowane 
działanie należy wykreślić.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapisy 
dotyczące składów gatunkowych odnowień.. 

 „B13 Utrzymanie miąższości drzewostanów i powierzchni starodrzewu. 
Zapis sformułowany przez autora opracowania nie uwzględnia stawianych 
wniosków na grudniowym spotkaniu. Brak zrozumienia tematu przez 
autora opracowania. Proponowane działanie należy wykreślić.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono częściowo, usuwając zapisy 
dotyczące miąższości. Jednocześnie doprecyzowano 
zapisy dotyczące starodrzewi określając (na podstawie 
analizy SILP) realistyczne wielkości powierzchni 
drzewostanów ponad 100-letnich do uzyskania w 
poszczególnych nadleśnictwach w granicach OSOP.   

 „B14 Pozostawianie drzew dziuplastych. 
Zapis powinien być zmodyfikowany: „… bezpieczeństwu ludzi i mienia”.”

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono. 
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 „B15 Pozostawianie kęp starodrzewu. 
Nie należy w PZO wskazywać tak szczegółowych zapisów. Wielkość kęp 
pozostawianych do naturalnego rozpadu przyjąć na poziomie zgodnym z 
obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu. Wielkości kęp przyjęte w 
Zasadach Hodowli Lasu oparte są na podstawie zlecanych przez LP 
tematów badawczych, jak również na podstawie literatury naukowej 
dotyczącej tych zagadnień.” 
 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagi nie uwzględniono. ZHL ustala wymagania 
minimalne, które ponadto dotyczą tylko zrębów 
zupełnych. 

 „B16 Pozostawianie martwych i zamierających drzew. 
Proponowany zapis to: Pozostawianie posuszu jałowego, o ile nie zagraża 
bezpieczeństwu ludzi i mienia.” 
 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono. 

 „B17 Podniesienie wieku rębności lipy i graba. 
Należy wskazać konkretne lokalizacje w powiązaniu z przedmiotami 
ochrony.” 

Nadleśnictwo Nowogród Zapis dotyczył wszystkich lasów, a w praktyce – siedlisk 
grądowych. Przedmioty ochrony, których dotyczy 
działanie, zostały wskazane w projekcie PZO. W 
końcowej wersji projektu PZO zrezygnowano z 
działania.   

 „B18 Pozostawianie najstarszych drzewostanów przeszłorębnych. 
Zapis miał brzmieć: „Pozostawianie przestoi…” Należy wskazać 
lokalizację.” 

Nadleśnictwo Nowogród Lokalizacje zostały przedstawione graficznie. 

 „B20 Ograniczenie rębni zupełnych w olsach i łęgach. 
Należy wskazać konkretne lokalizacje. Należy również podkreślić, że 
rębnia zastosowana w konkretnym przypadku powinna być zawsze 
unikalna; dostosowana do mikrosiedlisk i wymagań ekologicznych danego 
gatunku. Zbytnie uogólnianie nie wpłynie korzystnie na zachowanie 
siedlisk w dobrej kondycji.” 

Nadleśnictwo Nowogród W końcowej wersji działanie ograniczono do łęgów. 
Lokalizacje łęgów przedstawiono graficznie. Projekt 
pozostawia znaczną swobodę w wyborze rębni, 
stawiając jedynie warunek, aby 50% nowych rębni 
stanowiły rębnie złożone. 

 „B23 Zapewnienie udziału świerka w borach. 
Udział świerka siedlisku BMśw jest obligatoryjny i oczywisty, zaś na 
siedlisku Bśw 10% świerka dopuszczalne jest jedynie w wariancie 2 
(bardziej uwilgotnionym) w innym przypadku zniekształcamy siedliska 
kserotermiczne, równie cenne przyrodniczo.” 

Nadleśnictwo Nowogród Uwagę uwzględniono, ograniczając działanie jedynie do 
BMśw. 
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 „Stworzenie nastepującego rodzaju działania w Planach Zadań 
Ochronnych dla Puszczy Piskiej:
Rodzaj działania: Kampania na rzecz ochrony wód gruntowych przed 
zanieczyszczenieniami pochodzenia rolniczego. 
\Zakres prac:  

1. opracowanie raportu dotyczącego skutków wynikających ze 
stosowania nawozów naturalnych w nadmiernych dawkach lub w 
niewłaściwy sposób i możliwości ograniczenia problemu. Raport 
powinien być przekazany Ministerstwu Środowiska i Ośrodkom 
Doradztwa Rolniczego. 

2. Organizacja Warsztawów dla rolników (w szczególności 
wielkoformatowych, których gospodarstwa leżą w zlewniach 
jezior, rzek), mających na celu: 
a) uświadamianie szkód jakie niesie za sobą dla środowiska 

nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych 
b) przedstawienie prawidłowych rozwiązań dotyczących 

stosowania nawozów naturalnych” 
Podmiot odpowiedzialny: RDOŚ, ARiMR, Doradztwo Rolnicze” 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono, natomiast wprowadzono 
działanie B8 (zaniechanie składowania obornika w 
pobliżu wód), które będzie skuteczniej służyć tym 
samym celom. 

 Dodanie w punkcie A18/ZAKRES PRAC tekstu zaznaczonego tłustym 
drukiem: 
….Przy ustalaniu regulaminów uczestnictwa w programach pomocowych 
należy w miarę możliwości uwzględnić kryteria związane z położeniem 
gospodarstwa, jak również gruntów, których odbywa się składowanie i 
nawożenie nawozami naturalnymi, w stosunku do wód.” 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono. Usunięto działanie dotyczące 
budowy płyt gnojowych, natomiast wprowadzono 
działanie B8 (zaniechanie składowania obornika w 
pobliżu wód). 

 „Dodanie w punkcie A24 następujących przedmiotów ochrony:A081, 
A122, A127, bocian biały” 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagi nie uwzględniono – wg dostępnych danych 
populacja bociana białego jest zbyt mała, by uznać go za 
przedmiot ochrony w OSOP Puszcza Piska. 

 „Zmianę w zakresie prac odnośnie działania PP5 dla usytuowania nowych 
siedlisk ludzkich poza granicami zwartej zabudowy:  
- usytuowanie nowych budynków w odległości nie większej niż 50m od 
budynków istniejących. Taka odległość była zapisana w poprzednim planie 
i taką uważamy za słuszną. Zwiększenie tej odległości będzie prowadzić 
do rozpraszania zabudowy na terenach otwartych, co nie jest zgodnie z 
zaleceniami ochronnymi, przedmiotów chronionych Dyrektywą Ptasią i 
Siedliskową.” 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagę uwzględniono częściowo, zmniejszając odległość 
ze 100 m do 70 m. 
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 Wskazania w  PZO 
Granica zwartej zabudowy wsi Kozłowo, przedstawiona na załączniku 
graficznym. 
Uwagi: 
Wnosimy o zmianę granic zwartej zabudowy zgodnie z przesłanym przez 
nas planem. Uważamy, że proponowane przez nas granice wzdłuż grodi nr 
169 odpowiadają istniejącej sytuacji obecnej zabudowy a poszerzenie ich 
na zachód zgodnie z propozycją w PZO wpłynie zdecydowanie negatywnie 
na pola byłego PGR-u .... Uważamy, iż proponowana granica zwartej 
zabudowy zabezpieczy wymieniony obszar przed dalszą degradacją 
spowodowaną rozpraszaniem zabudowy 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagę uwzględniono zmieniając granice zwartej 
zabudowy wsi Kozłowo zgodnie z propozycją 
Stowarzyszenia. 

 Wskazania w PZO: 
Poza zwartą zabudową nowe budynki siedlisk rolniczych wolno 
lokalizować w odległości do 100 m od budynków istniejących 
Uwagi: 
Wnosimy o zmniejszenie odległości do 50 m.  
 
 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w Gminie 
Sorkwity 

Uwagę uwzględniono w części, zmniejszając odległość 
do 70 m. 

 Przedmiot ochrony:  
zadania niezwiązane z gospodarką leśną i sposób ich finansowania 
Uwagi:  
Przy zadaniach niezwiązanych z gospodarką leśną, np. koszenie, 
odkrzaczanie, powstrzymywanie sukcesji, wnioskuje się o wprowadzenie 
do PZO stosownych zapisów dotyczących potrzeby zapewnienia przez 
organy ochrony przyrody środków finansowych na realizację zadań 
ochronnych. Proponuje się zapis: Podmiot odpowiedzialny: „właściwe 
nadleśnictwo po zapewnieniu środków finansowych przez organ 
nadzorujący”. 
Należałoby rozważyć, czy podmiotem odpowiedzialnym za poszczególne 
działania ochronne nie powinna być Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska.  

Nadleśnictwo Drygały  Projekt uwzględnia podział na działania z zakresu 
ochrony czynnej i działania dotyczące 
utrzymania/modyfikacji metod gospodarowania a sposób 
finansowania tych działań określa ustawa, z której 
wynika, że nadleśnictwa mają finansować te działania, 
które związane są z gospodarką leśną. 

 Uwagi: 
W opracowaniu nie wskazano, skąd maja pochodzić środki finansowe na 
zadania niezwiązane z gospodarką leśną. Lasy Państwowe nie mogą 
finansować zadań niezwiązanych z gospodarką leśną z własnych środków 
(ustawa o lasach i o ochronie przyrody). 

Nadleśnictwo Drygały Źródła finansowania działań nie związanych z 
gospodarką leśną, rolną i rybacką na gruntach będących 
własnością Skarbu Państwa określa ustawa. 
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 Wskazania w PZO: 
Powstrzymanie sukcesji na śródleśnych łąkach 
Uwagi: 
W zakresie prac ujęto działania dotyczące ochrony czynnej, które nie są 
związane z gospodarką leśną. Należy wskazać podmiot odpowiedzialny 
oraz źródła finansowania. Na podstawie obowiązujących przepisów 
Nadleśnictwo nie ma podstaw prawnych do finansowania takich działań z 
własnych funduszy. Zapis ten nie może dotyczyć ogólnie całej ostoi, a 
należy wskazać konkretną lokalizacje, np. działki ewidencyjne. Ważnym 
jest konkretne określenie terminu koszenia, w przypadku Nadleśnictwa 
Drygały dotyczy to derkacza i żurawia. Kto pokryje koszty zmiany 
zapisów w umowach na łąki dzierżawione przez innych użytkowników? W 
miejscu realizacji koniecznym jest wskazanie szczegółowej lokalizacji. 

Nadleśnictwo Drygały Uwagę uwzględniono częściowo, wskazując zalecany 
termin koszenia. Działanie dotyczy wszystkich 
dotychczas nie użytkowanych rolniczo łąk śródleśnych. 
Łąki dzierżawione są, jak można się domyślać, 
użytkowane kośnie, a tym samym problem sukcesji ich 
nie dotyczy.  

 Wskazania w PZO: 
Ograniczenie ekspansji trzciny i pałki wodnej na siedliskach kropiatki. 
Uwagi: 
W przypadku Nadleśnictwa Drygały działanie te dotyczy derkacza 
wymienionego w przedmiocie ochrony. Działania ujęte w zakresie prac 
mogą być sprzeczne działaniami dotyczącymi ochrony trzcinowisk (zakaz 
wykaszania trzciny), dlatego niezbędnym jest podanie w miejscu realizacji 
konkretnej lokalizacji.  

Nadleśnictwo Drygały Uwagę uwzględniono przez wskazania na mapie 
konkretnych lokalizacji. 

 Wskazania w PZO: 
Zachowanie trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan. 
Uwagi: 
Działanie to nie powinno dotyczyć całego OSOP, tylko konkretnie 
wskazanych lokalizacji, w przypadku Nadleśnictwa Drygały – derkacza. 

Nadleśnictwo Drygały Uwagi nie uwzględniono – ochroną objęto trwałe użytki 
zielone w całym OSOP. 

 Wskazania w PZO: 
Minimalizacja stosowania środków chemicznych w leśnictwie 
Uwagi: 
Wymieniona w projekcie PZO Dyrektywa nie jest dokumentem 
obligującym Leśniczych do czegokolwiek. Dopiero jej zapisy ujęte w 
odpowiednich ustawach stają się obowiązującymi. Należałoby tutaj 
zapisać: „stosowanie środków chemicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami”. 

Nadleśnictwo Drygały Uwagę uwzględniono dodając odniesienie do polskich 
przepisów. W końcowej wersji projektu PZO 
zrezygnowano z działania. 
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Wskazania w PZO: 
Utrzymanie miąższości drzewostanów i powierzchni starodrzewi.  
Uwagi: 
Zapis ujęty w zakresie prac jest niezasadny, nie odnosi się do konkretnych 
przedmiotów ochrony. Wg Nadleśnictwa Drygały zagrożenie to jest 
wątpliwe, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarka leśna 
nie może przyczynić się do degradacji zasobów naturalnych i ich 
pomniejszenia. Ponadto zapis ten jest niemożliwym do wyegzekwowania i 
weryfikacji. Miąższość drzewostanów obliczana jest dla całego 
nadleśnictwa lub obrębu leśnego, a nie dla poszczególnych wydzieleń 
leśnych. Nadleśnictwo Drygały położone jest tylko na niewielkim obszarze 
OSOP (11,23 ha) i weryfikacja tego zapisu jest w ogóle niemożliwa. 
Prowadzenie gospodarki leśnej zapewnia utrzymanie drzewostanów ponad 
100 letnich na podobnym poziomie. Ponadto zapis jest nielogiczny dla 
gatunków, które w wieku 100 lat mogą zacząć tracić zasobność.  

Nadleśnictwo Drygały Uwagę  uwzględniono częściowo usuwając zapis o 
miąższości i precyzując zapisy o drzewostanach 100-
letnich 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie drzew dziuplastych 
Uwagi: 
Należy dopisać: „zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązującej 
Instrukcji Ochrony Lasu”. 

Nadleśnictwo Drygały Uwagi nie uwzględniono. 
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  Wskazania w PZO: 
 „Opracowanie programu poprawy infrastruktury służącej zarządzaniu 
ruchem turystycznym”  
Uwagi: 
Jest to działanie nieuprawnione na obszarach objętych inną niż Natura 
2000 formą ochrony (MPK, użytki ekologiczne, OChK, rezerwaty). Plany 
MPK i rezerwatów zawierają programy zarządzania ruchem turystycznym 
(przekonsultowane).  
Wnioskuje się o wykreślenie pdpkt. d. 
Wnioskuje się o wykreślenie pdpkt.e oraz f – program zagosp.turyst. i 
utrzymania infrastruktury drogowej w LP musi uwzględniać szerszy aspekt 
niż tylko ochrona ptaków. Zapis zawłaszcza kompetencje zarządza-jących 
terenem.  
Generalnie zadanie jest nieuzasadnione – wynika z niego, że chodzi o 
turystykę lądową, a ta jako zagrożenie w materiale „Zagrożenia dla 
przedmiotów ochrony” została wskazana jedynie w przypadku kani, bielika 
i orlika. Należałoby w PZO wskazać konkretne szlaki do korekty i jest 
gotowy program. W przeciwnym wypadku zachodzi podejrzenie, że celem 
działania jest zapewnienie frontu robót konkretnemu wykonawcy. 
 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. 

 Wskazania w PZO: 
 „Poprawa infrastruktury służącej zarządzaniu ruchem turystycznym”  
Uwagi: 
 Podmiotem odpowiedzialnym powinien być RDOŚ – jeżeli zabezpieczy 
fundusze na ten cel, będzie zobligowany do wyboru koordynatora 
wdrożeń, zapewne zgodnie z prawem zamówień publicznych, 
najprawdopodobniej w drodze przetargu. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono - FOWJM wyraziła chęć 
wdrażania programu, który ma być wdrażany we 
współpracy z zainteresowanymi nadleśnictwami i 
gminami. 

 Wskazania w PZO:- Działania porządkowe na rzecz ochrony trzcinowisk i 
zachowania ciszy-  
Uwagi: 
Zapis absolutnie nieuprawniony. Policja nie ma prawa przyjmować 
środków finansowych od grup interesów na (jak rozumiem) zwiększenie 
zatrudnienia. Pouczanie i karanie za łamanie prawa jest ustawowym 
obowiązkiem i nie można za to płacić dodatkowo. 
Wnioskuję o skreślenie zapisu. 
 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – art. 13 ust. 3 Ustawy o Policji 
umożliwia m.in. samorządom i państwowym jednostkom 
organizacyjnym finansowanie działalności Policji. 
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 Wskazania w PZO: 
 Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych pomostów –  
Uwagi: 
Wykreślić ostatnie zdanie – RZGW będzie wiedział, jak przeprowadzić 
skuteczne działanie. Termin działania jest nierealny, jak również 
szacowany koszt. Ustalenie właściciela w większości przypadków będzie 
wymagało geodezyjnego odtworzenia granic (linii brzegowej). Koszty 
rozbiórki będą w znaczącej mierze obciążać RZGW. Zadanie powinno być 
bardzo poważnie przedyskutowane z RZGW w celu ustalenia realnego 
terminu i możliwości finansowania rozbiórek.  

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono tylko w części dotyczącej terminu. 
Koszty rozbiórki z reguły obciążają właścicieli 
nielegalnych pomostów.  

 Wskazania w PZO:  
Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów –  
Uwagi: 
PZO powinno wskazać te przystanie.  
Wnioskuję o uzupełnienie zadania o wykaz konkretnych przystani i 
zaproszenie ich zarządców do konsultacji planu.  

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono w części, dodając wykaz 
miejscowości, w których należy zmodernizować 
przystanie . 

 UWAGA do treści zadań A9-A16 Wykonawca w całym ciągu 
dotychczasowych konsultacji nie przedstawił dowodów na potrzebę takich 
działań, dla których określił koszty na poziomie 2 290 000 zł. Czy były 
prowadzone jakieś badania i ekspertyzy, wskazujące na degradację gleb? 
Jeśli tak, to co jest przyczyną? Zachodzi podejrzenie, że przedstawione 
zadania są ukierunkowane na konkretnego wykonawcę przyszłych 
projektów a nie rozwiązanie problemu, którego istnienia do tej pory nie 
sygnalizowano. 

Nadleśnictwo Giżycko Trwałe użytki zielone na glebach hydrogenicznych mają 
kluczowe znaczenie dla utrzymania m.in. populacji 
derkacza i są ważnym elementem siedlisk szeregu 
innych gatunków będących przedmiotami ochrony. 
Zjawisko degradacji gleb hydrogenicznych w wyniku 
odwadniania (osiadanie, utrata masy organicznej, 
ewolucja w kierunku gleb mineralnych) jest 
powszechnie znane. Końcowym efektem uruchamianej 
przez nadmierne odwadnianie sekwencji zdarzeń jest 
zanik gleb hydrogenicznych i (na ogół) przejście do 
użytkowania ornego. Przyjęta zasada ochrony gleb 
hydrogenicznych wynika wprost z rezultatów 
wieloletnich badań m.in. przez IMUZ Falenty. 

 Wskazania w PZO: 
Przebudowa niebezpiecznych linii napowietrznych SN, Za Przebudowę 
wytypowanych linii napowietrznych  
Uwagi: 
odpowiedzialnym powinien być RDOŚ, bo będzie pozyskiwać fundusze i 
zlecać zadanie do realizacji. Zakład energetyczny jest tylko wykonawcą i 
jego odpowiedzialność wynika z konstrukcji umowy o wykonanie. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono - zakłady energetyczne będą 
wdrażać działanie o ile zostaną zapewnione środki 
finansowe ze źródeł wskazanych w Ustawie o ochronie 
przyrody. 
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 Wskazania w PZO: 
Objęcie ochroną strefową gniazd  
Uwagi: 
 LP robią inwentaryzacje za darmo i na bieżąco. Projekt powinien 
sporządzić zarządca terenu. Ponadto, zgłaszanie miejsc gniazdowania 
gatunków chronionych jest ustawowym obowiązkiem każdego obywatela, 
jako że ustawy, w tym o ochronie przyrody, dotyczą każdego, a nie tylko 
RDOŚ. 
Wnioskuję o skreślenie zapisu. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – liczba ustanowionych stref 
ochrony jest znacznie mniejsza niż liczba gniazdujących 
par gatunków objętych ochroną strefową, oszacowana na 
podstawie inwentaryzacji z 2012 r. Konieczne jest zatem 
odnalezienie szeregu nie zlokalizowanych dotychczas 
gniazd i objęcie ich ochroną. 

 Wskazania w PZO: 
Program restytucji cietrzewia metodą "born to be free"   
Uwagi: 
Wnioskuję o skreślenie zapisu- „oraz w innych historycznych ostojach 
cietrzewia w regionie (m.in. Bagna Nietlickie)” - Wytyczne dla Bagien 
Nietlickich będą przedmiotem innego PZO, więc w tym miejscu zapis jest 
nieuzasadniony. 
Do wyjaśnienia: jakie możliwości prawne i organizacyjne ma RDOŚ do 
utworzenia i utrzymywania ośrodka badawczo-hodowlanego. Czy to się 
mieści w ich kompetencjach ?  
Czy na pewno cietrzew jest przedmiotem ochrony ? Ile inwentaryzacji 
robiono w historii i jakie są ich wyniki? 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono w części, wprowadzając bardziej 
elastyczne zapisy dotyczące miejsc wsiedlania.  Obecnie 
trudno jest prognozować skuteczność programu, ale na 
pewno odtwarzanie lokalnych populacji w pobliżu 
Puszczy Piskiej byłoby z korzyścią dla populacji 
cietrzewia w samej Puszczy. Kilkanaście lat temu w 
Puszczy była względnie silna populacja cietrzewia, 
stanowiąca do kilka procent populacji krajowej. Od tego 
czasu liczenia w Puszczy i niemal we wszystkich innych 
ostojach wykazały dramatyczny spadek liczebności tego 
gatunku. Cietrzew jest przedmiotem ochrony w OSOP i 
powinien nim być dopóki są jeszcze jakiekolwiek szanse 
na uratowanie gatunku w Polsce.  

 Wskazania w PZO: 
Ochrona rezerwatowa – 
Uwagi: 
 Zapis zbędny – wynika z planów ochrony lub ustawy. 
Wnioskuję o wykreślenie zadania. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono 

 Wskazania w PZO: 
SPIĘTRZENIE WJM –  
Uwagi: 
Nowy punkt – nie wystąpił w materiale dyskutowanym 5 i 6 grudnia br. 

Nadleśnictwo Giżycko Punkt usunięto z projektu PZO 
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 Wskazania w PZO: 
Utrzymanie pozyskiwania trzciny na bezpiecznym poziomie   
 Uwagi: 
Konieczność przedyskutowania granicznej wielkości 200 ha – należy 
liczyć się z tym, że część jezior poniżej 200 ha będzie ulegać zanikowi. 
Wnioskuję o wykreślenie z punktu fragmentów o powierzchni powyżej 
200 ha położonych poza rezerwatami, , ustalonej na podstawie zdjęć 
lotniczych 
 – plan rezerwatu określa zakazy w rezerwacie, natomiast wykonywanie co 
sezon zdjęć lotniczych do określenia możliwej powierzchni pozyskania 
trzciny jest niewykonalne ze względów finansowych i organizacyjnych. 
Podmiotem odpowiedzialnym powinny być organy decydujące o 
możliwości pozyskania trzciny i określające ich zasady w ramach swoich 
kompetencji. Podmiot pozyskujący trzcinę jest tylko biernym 
beneficjentem pozwolenia w tym zakresie. 
 

Nadleśnictwo Giżycko W stosunku do pierwotnej propozycji zwiększono udział 
poletek w ogólnej powierzchni trzcinowisk do 30% i 
zrezygnowano z kryterium 200 ha. W opinii autorów 
projektu prawidłowa realizacja działania nie wymaga 
corocznego wykonywania zdjęć lotniczych – wystarczy 
posłużyć się najnowszymi zdjęciami dostępnymi w 
Geoportalu. Zapis taki umieszczono w opisie działania. 

 Wskazania w PZO: 
Zaniechanie dalszej regulacji rzek –  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie zapisu – praktycznie nie wynika z niego gdzie 
trzeba a gdzie nie, a dodatkowo stoi w sprzeczności z zadaniami z zakresu 
programu małej retencji dla zlewni rzek: Szkwy, Rudnej, Turośli, Zimnej i 
Rybnicy. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. Działanie nie stoi w 
sprzeczności z programami małej retencji dla 
wymienionych rzek, ponieważ odcinki cieków objęte 
tymi programami są w zasadzie całkowicie uregulowane. 
Ponadto, w końcowym projekcie PZO wymieniono 
rzeki, na których należy zaniechać regulacji. 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie drzew powalonych do wody –  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie zapisu dotyczącego rzek – powalone drzewa 
zawsze zagrażają żegludze, poza tym stwarzają ryzyko wadliwego 
funkcjonowania programów małej retencji, których ideą jest utrzymanie 
stałego poziomu wód gruntowych. Modyfikacja zapisu dotyczącego ilości 
sztuk/km – nie należy określać ilości docelowej, bo nikt jej nie zna. Można 
najwyżej określić cel, jakiemu ma służyć, co pozwoli na podstawie 
monitoringu określić, czy ilości powalonych drzew są wystarczające.   

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. 
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 Wskazania w PZO: 
Ograniczenie dowolności w lokalizacji pomostów –  
Uwagi: 
Konieczność zainteresowania tym punktem samorządów i RZGW, 
dzierżawców i właścicieli pól biwakowych i ośrodków. Załącznik 
graficzny w sposób drastyczny ogranicza możliwości lokalizacji 
pomostów. Zważywszy, że spośród 16 przedmiotów ochrony, którym ma 
służyć powyższe działanie, 10 nie powinno znaleźć się na liście, należy 
przemyśleć załącznik graficzny i urealnić możliwe lokalizacje.  
Wnioskuję o zmianę załącznika pod kątem rzeczywistych przedmiotów 
ochrony. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. Wszystkie przedmioty 
ochrony spełniają, w świetle obecnego stanu wiedzy, 
stosowne kryteria ustalone w obowiązujących 
przepisach. Pomosty są w OSOP najważniejszym 
czynnikiem powodującym fragmentację trzcinowisk, 
które są kluczowe dla ochrony wielu gatunków ptaków. 

 Wskazania w PZO: 
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin –  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie – Dyrektywy unijne skierowane są do państw,
nie do konkretnych podmiotów. Od wdrażania dyrektyw unijnych jest 
parlament, implementujący je do polskiego prawa. Rolnicy, tak jak 
wszystkie inne podmioty, muszą działać w ramach aktualnie 
obowiązującego prawa.  

Nadleśnictwo Giżycko W końcowej wersji projektu działanie usunięto. 

 Wskazania w PZO: 
Zachowanie różnorodności krajobrazu rolniczego 
Uwagi: 
 Wnioskuję o skreślenie fragmentu - Odstępstwa od tej zasady, o ile nie 
jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi dotyczącymi istniejących 
obszarowych form ochrony przyrody, dopuszcza się w następujących 
przypadkach: a) usuwanie młodych sosen i brzóz na gruntach mineralnych; 
b) usuwanie drzew i krzewów w wieku do 10 lat; c) usuwanie drzew i 
krzewów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu; d) usuwanie drzew i 
krzewów w związku z ochroną przeciwpowodziową oraz budową, 
przebudową i utrzymaniem urządzeń wodnych. Wystarczające jest 
sformułowanie dotyczące zamiaru zachowania, w miarę możliwości, 
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo. Decyzje o usuwaniu 
drzew i krzewów pozostawić  uprawnionym organom zgodnie z art. 83 
ustawy o ochronie przyrody. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę odrzucono – zapisy dotyczące rolników muszą 
być jasne tak, aby można je było egzekwować w ramach 
kontroli wzajemnej zgodności. 

 Wskazania w PZO: 
Uwagi: 
Zachowanie trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan - Słowo 
„polan” zastąpić „łąk”. Uzgodniono na spotkaniu 5.12.12r.,że „polana” jest 
terminem zwyczajowym, nie ewidencyjnym. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono rezygnując ze słowa „polana” w 
opisie działania. 



 307

 Wskazania w PZO: 
Minimalizacja stosowania środków chemicznych w leśnictwie –  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie – Dyrektywy unijne skierowane są do państw
nie do konkretnych podmiotów. Od wdrażania dyrektyw unijnych jest 
parlament, implementujący je do polskiego prawa. Nadleśnictwa muszą 
działać w ramach aktualnie obowiązującego prawa. 

Nadleśnictwo Giżycko W końcowej wersji projektu działanie usunięto 

 Wskazania w PZO: 
Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – odnowienia  -  
Uwagi: 
Na spotkaniu 5.12.12r. ustalono, że termin „odnowień” powinien być 
zastąpiony „gatunkowy”. Należy też wykreślić uszczegółowienie (upraw, 
nalotu i podrostu) bo nierealne jest zachowanie wymogów dla młodego 
pokolenia. Ważne chyba jest, żebyśmy opisane udziały osiągali w 
ustabilizowanej fazie drzewostanu. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – w ustabilizowanej fazie 
drzewostanu udział cienioznośnych gatunków 
grądowych powinien być większy niż podane minimalne 
udziały w fazie wczesnej. 

 Wskazania w PZO: 
Utrzymanie miąższości drzewostanów i powierzchni starodrzewi –  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie zapisu. Był on dyskutowany i został 
zmodyfikowany w stosunku do treści z 5.12.12 r., ale w dalszym ciągu nie 
bardzo wiadomo, czemu ma służyć. Miąższość nie jest wykładnikiem 
atrakcyjności siedliska dla puchacza, włochatki i muchołówki. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę  uwzględniono częściowo usuwając zapis o 
miąższości i precyzując zapisy o drzewostanach 100-
letnich 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie kęp starodrzewu –  
Uwagi: 
Wnioskuję o dookreślenie zapisu – dotyczy cięć rębnych na 
powierzchniach manipulacyjnych powyżej 1 ha.  Na powierzchniach 
mniejszych zapis w obecnej treści często będzie uniemożliwiał 
wprowadzenie nowego pokolenia i skuteczną przebudowę. Zweryfikować 
treść do zapisu § 31 ust. 5 „Zasad Hodowli Lasu” – „pow. pozostawionych 
fragmentów starodrzewu nie powinna być jednostkowo mniejsza niż 6 
arów i łącznie nie większa niż 5% pow. pasa zrębowego, strefy lub smugi”.

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono częściowo wprowadzając próg 1 
ha i zwiększając minimalną powierzchnię kęp do 6 arów. 
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 Wskazania w PZO: 
 Pozostawianie martwych i zamierających drzew –  
Uwagi: 
Zrezygnować z określenia %. Określanie sztywnych progów, szczególnie 
w drzewostanach jednogatunkowych, może doprowadzić do całkowitego 
obumarcia drzewostanu. Wówczas szanse na zwiększanie udziału 
starodrzewi drastycznie spadają. Poza tym jak sprawujący nadzór (RDOŚ) 
sprawdzi wywiązywanie się nadleśnictw z tego zadania? I dlaczego tylko 
nadleśnictwa? Czy takie działanie nie powinno dotyczyć również lasów 
prywatnych i w innym zarządzie niż LP? 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono. 

 Wskazania w PZO: 
Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – rębnie –  
Uwagi: 
Zapis do modyfikacji: Rębnia IVd jest możliwym sposobem 
zagospodarowania z możliwością uzyskania odnowień na siedliskach Lw, 
LMw. Co zaś tyczy Lśw i LMśw zasadniczymi sposobami 
zagospodarowania powinno być stosowanie rębni IIIa i IIIb.  IVd –
sporadycznie np. w d-stanach z dużym udziałem dębu  
z perspektywą odnowienia naturalnego tego gatunku. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapisy 
dotyczące użytkowania rębnego na siedliskach 
grądowych. 

 Wskazania w PZO: 
Ograniczenie hałaśliwych prac na siedliskach żurawia i samotnika –  
Uwagi: 
Wnioskuję o modyfikację terminu : od 1 kwietnia do 30 czerwca. W marcu 
żuraw przebywa jeszcze na polach, a samotnik nie powinien być 
przedmiotem ochrony w tym PZO. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono częściowo, zmieniając termin 1 
marca na 15 marca. W 2 połowie marca żurawie już 
składają jaja. Populacja samotnika w OSOP stanowi od 
1% do 4% populacji krajowej, w związku z czym 
gatunek ten powinien stanowić przedmiot ochrony 
w OSOP. 

 Wskazania w PZO: 
Ocena wpływu drapieżnictwa ssaków na populacje wybranych gatunków 
ptaków  -  
Uwagi: 
Wnioskuję o wykreślenie zadania – nie wiadomo czemu ma służyć ta 
ocena. Nie widać, aby miała skutkować jakimiś działaniami ochronnymi i 
sama w sobie też takiego działania nie stanowi. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – problem wpływu 
drapieżnictwa ssaków na populacje niektórych ważnych 
gatunków ptaków jest często podnoszony m.in. przez 
środowiska łowieckie. Zaproponowane działanie ma na 
celu ustalenie czy jest to problem istotny, a jeżeli tak, to 
która z dwóch najczęściej stosowanych metod jest 
skuteczniejsza. Działanie ma na celu uzupełnienie stanu 
wiedzy na temat przedmiotów ochrony i tym samym 
mieści się w ustawowym zakresie PZO. 
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 Wskazania w PZO: 
Uwzględnianie na mapach związanych z planowaniem przestrzennym 
elementów istotnych dla bioróżnorodności –  
Uwagi: 
Punkt wymaga rzeczowej konsultacji z RDOŚ i zainteresowanymi 
samorządami . Zapis wykracza poza obowiązujące prawo – zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych opracowania te sporządza się na potrzeby 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma takiego 
obowiązku przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie takich map musi być 
poprzedzone inwentaryzacją fitosocjologiczną, inwentaryzacją stanu lasu 
(dla lasów prywatnych również).Należy zdefiniować użyte pojęcia – kiedy 
opieramy się o terminy ewidencyjne a kiedy o ocenę ekspercką (czy 
ewidencyjne PS V porośnięte w części łozą jest pastwiskiem czy 
łozowiskiem, czy Ł V orana pod uprawę trawy nasiennej jest trwałym 
użytkiem zielonym czy gruntem ornym oraz co to jest oczko wodne? 
Naniesienie na mapach elementów wykraczających poza wymogi ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym  wymaga zabezpieczenia środków 
pieniężnych, za co odpowiedzialny będzie  RDOŚ . Przyjmując taki zapis 
do PZO wszystkie zainteresowane strony muszą mieć pełną świadomość 
skutków i kosztów. 

Nadleśnictwo Giżycko Obowiązek sporządzania opracowań ekofizjograficznych 
dla studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 72 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Wymagania 
stawiane opracowaniom ekofizjograficznym 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska są takie, że 
praktycznie nie sposób ich spełnić nie wykonując 
terenowej inwentaryzacji przyrodniczej. Zapis w 
projekcie PZO ma służyć lepszemu egzekwowaniu 
obowiązujących wymogów, które są bardzo często 
ignorowane przy sporządzaniu studiów i planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 Uwaga do mapki z wyznaczonymi, w studiach zagospodarowania i 
miejscowych planach, granicami zwartej zabudowy- Mapa wymaga 
dokładnej analizy przez wszystkie zainteresowane strony. 

Nadleśnictwo Giżycko Zainteresowane strony miały możliwość dokładnego 
zapoznania się z mapką. 

 Uwaga do mapki Nowe przystanie, pomosty, kąpieliska itp. lokalizować 
tylko w miejscach wskazanych w załączniku graficznym  - Mapa wymaga 
dokładnej analizy przez wszystkie zainteresowane strony (w szczególności 
RZGW – w związku z koniecznością likwidacji pomostów poza 
wyznaczonymi miejscami. 

Nadleśnictwo Giżycko Zainteresowane strony miały możliwość dokładnego 
zapoznania się z mapką. 



 310

 Wskazania w PZO: 
Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach 
zakazu zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m od jezior i 
nieuregulowanych odcinków rzek, poza granicami zwartej zabudowy 
wyznaczonymi w załączniku graficznym 
Uwagi: 
Wnioskuję o modyfikację zapisu. Sformułowanie „zakaz zabudowy” 
zmienić na „ograniczenie zabudowy”. PZO nie powinno narzucać 
zakazów, a działania samorządów w zakresie planowania przestrzennego 
opierają się na analizie szczegółowych rozwiązań w indywidualnych 
uwarunkowaniach, co jest ich ustawowym prawem i obowiązkiem i nie 
może być ograniczane przez zapisy PZO. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę odrzucono – projekt mówi o zakazie zabudowy 
w wytycznych do dokumentów planistycznych, a 
dokumentach takich, zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, można wprowadzać 
zakaz zabudowy. 

 Wskazania w PZO: 
Wnioskuję o wykreślenie z punktu „Dopuszczenie w studiach 
zagospodarowania i miejscowych planach realizacji nowych siedlisk 
rolniczych poza granicami zwartej zabudowy pod warunkiem posiadania 
pozbawionego siedliska gospodarstwa rolnego o powierzchni równej 
przynajmniej średniej powierzchni gospodarstwa w gminie lub 
usytuowania nowych budynków w odległości nie większej niż 100 m od 
budynków istniejących. Wskazanie nie dotyczy terenów Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego, w którym należy wprowadzić zakaz zabudowy 
poza granicami zwartej zabudowy” części zapisu dotyczącej MPK. Zakazy 
obowiązujące w MPK zawarto w akcie jego utworzenia. Plan zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie jest dokumentem powołanym do 
wprowadzania jakichkolwiek zakazów, tym bardziej na obszarach objętych 
inną formą ochrony niż Natura 2000.   
 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – obszar MPK leży w 
granicach OSOP a okoliczności, w których odstępuje się 
od sporządzenia PZO dla obszarów chronionych 
pokrywających się z obszarami Natura 2000 określa 
ustawa, wskazując tym samym, że w innych 
okolicznościach granice PZO powinny obejmować także 
inne formy ochrony przyrody, pokrywające się z 
obszarem Natura 2000.  

 Wskazania w PZO: 
Wprowadzenie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach 
zakazu zabudowy na glebach hydrogenicznych (torfowych i murszowych) 
poza granicami zwartej zabudowy –  
Uwagi: 
Wnioskuję o modyfikację zapisu. Sformułowanie „zakaz zabudowy” 
zmienić na „ograniczenie zabudowy”. PZO nie powinno narzucać 
zakazów, a działania samorządów w zakresie planowania przestrzennego 
opierają się na analizie szczegółowych rozwiązań w indywidualnych 
uwarunkowaniach, co jest ich ustawowym prawem i obowiązkiem i nie 
może być ograniczane przez zapisy PZO. Ponadto kto rozsądny chciałby
wznosić budowle na terenach torfowych, murszowych itp. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. Projekt mówi o zakazie 
zabudowy w wytycznych do dokumentów 
planistycznych, a dokumentach takich, zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
można wprowadzać zakaz zabudowy. Jeżeli nikt 
rozsądny nie zbuduje się na glebach murszowych, to i 
tak pozostaje znaczna rzesza nierozsądnych, którzy 
mogą się pobudować, a nawet wydać zgodę na takie 
inwestycje.  
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 Wskazania w PZO:  
„Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach 
następujących wymogów dotyczących nowych i przebudowywanych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia:  a) o ile to 
tylko możliwe, linie należy prowadzić wzdłuż dróg; b) linie nie mogą 
przebiegać w odległości mniejszej niż 100 m od jezior oraz większych 
mokradeł; c) linie powinny w miarę możliwości omijać użytki zielone; d) 
należy stosować kable izolowane; d) konstrukcja i rozmieszczenie 
elementów linii na słupach musi eliminować ryzyko porażenia dużych 
ptaków”  
Uwagi: 
Wnioskuję o zmianę zapisu pkt.b) na treść: „ linie nie powinny przebiegać 
w odległości mniejszej niż 100 m od jezior oraz większych mokradeł” oraz 
fragmentu pkt. d) z treści „musi eliminować” na „powinno eliminować”. 
W obecnej formie zapisu warunki są niemożliwe do spełnienia i organ 
nadzorujący jest narażony na ryzyko niedopilnowania wymogów i 
zaniechania działań naprawczych w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, za co będzie ponosił odpowiedzialność. Z mojego 
rozpoznania wynika, że doświadczenie PGE wskazuje, iż nie ma takiej 
konstrukcji  linii, która całkowicie eliminuje ryzyko porażenia ptaków. 
Poza tym dobrze byłoby zdefiniować, co to są  „większe mokradła”, żeby 
była szansa je ominąć. Ponadto: budowa nowych linii energetycznych 
może być „inwestycją celu publicznego” – odpowiedzialność za zapisy  
w decyzji wówczas nie należy do gmin. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono w części, uelastyczniając zapisy 
dotyczące lokalizacji linii. 

 Wskazania w PZO:  
„Odstąpienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach od 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w OSOP i do 2 km od OSOP”  
Uwagi: 
 Wnioskuję o rozszerzenie zapisu o treść ”oraz do 8 km od siedzib ludzkich 
umiejscowionych w OSOP” 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono – zdaniem autorów PZO jest to 
propozycja zbyt daleko posunięta, a ponadto zdaje się 
być bardziej ukierunkowana na ochronę dobrego 
samopoczucia ludzi niż ochronę ptaków, co samo w 
sobie nie jest niczym złym, ale wykracza poza ustawowe 
ramy PZO. 

 Wskazania w PZO:  
Różnicowanie wymogów dotyczących raportów o oddziaływaniu 
środowiska 
Uwagi: 
Jak to się odnosi do zadań ochronnych OSOP? 

Mazurski Park Krajobrazowy Rozpraszanie zabudowy jest jednym z ważniejszych 
zagrożeń w OSOP. Świadomość, że w przypadku 
drobnych inwestycji budowlanych w granicach zwartej 
zabudowy nie będzie wymagany raport OOS powinna 
skłonić część inwestorów do porzucenia starań o 
pozwolenie na budowę z dala od wsi. 
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 Wskazania w PZO:  
Ograniczenie dowolności w lokalizacji pomostów  
Uwagi: 
Lokalizacja na obszarze MPK nowych pomostów, kąpielisk i przystani 
musi być skorelowana z zapisami planu ochrony MPK. 

Mazurski Park Krajobrazowy Plan ochrony MPK mówi ogólnie o ograniczeniu 
lokalizacji pomostów do miejsc już wykorzystywanych 
dla potrzeb turystyki wodnej. W PZO przyjęto zbliżone 
podejście, przedstawiając graficznie miejsca, w których 
dopuszcza się nowe pomosty. 

 Wskazania w PZO:  
Pozostawianie drzew dziuplastych; Pozostawianie kęp starodrzewu; 
Pozostawianie martwych i zamierających drzew. 
Uwagi: 
Pozostawienie drzew dziuplastych, pozostawienie kęp starodrzewu, 
pozostawienie martwych zamierających drzew – jest to stosowane w 
gospodarce leśnej na podstawie ZHL i IOL. 

Mazurski Park Krajobrazowy Zapisy PZO i ZHL/IOL nie są ze sobą sprzeczne – tym 
lepiej. 

 Wskazania w PZO:  
Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach 
granic zwartej zabudowy wyznaczonych na załączniku graficznym. Poza 
granicami zwartej zabudowy należy dopuszczać jedynie lokalizację 
siedlisk rolniczych oraz infrastruktury technicznej ( w tym drogowej). 
Uwagi: 
Jak to się odnosi do zadań ochronnych OSOP? 

Mazurski Park Krajobrazowy Rozpraszanie zabudowy jest jednym z ważniejszych 
zagrożeń w OSOP. Odpowiednie ustalenia w gminnych 
dokumentach planistycznych powinny pomóc w 
ograniczeniu tego negatywnego zjawiska, zagrażającego 
m.in. gatunkom ptaków szponiastych wykorzystujących 
tereny rolnicze, a także gatunkom związanym ze strefą 
przybrzeżną jezior (nowe skupiska zabudowy nad 
jeziorami).  

 Wskazania w PZO:  
Nowe przystanie, pomosty, kąpieliska, itp. lokalizować tylko w miejscach 
wskazanych w załączniku graficznym 
Uwagi: 
Lokalizacja na obszarze MPK nowych pomostów, kąpielisk i przystani 
musi być skorelowana z zapisami planu ochrony MPK. 

Mazurski Park Krajobrazowy Plan ochrony MPK mówi ogólnie o ograniczeniu 
lokalizacji pomostów do miejsc już wykorzystywanych 
dla potrzeb turystyki wodnej. W PZO przyjęto zbliżone 
podejście, przedstawiając graficznie miejsca, w których 
dopuszcza się nowe pomosty. 

 Uwaga nt. MPK powinna być powtórzona przy A25, B4, PP2 i PP3. Mazurski Park Krajobrazowy Zapisy PZO dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego są niesprzeczne z zapisami planu 
ochrony MPK. 
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 Wskazania w PZO:  
„Opracowanie programu poprawy infrastruktury służącej zarządzaniu 
ruchem turystycznym”  
Uwagi: 
to nie są działania, które bezpośrednio wiążą się z ochrona danego gatunku 
na obszarze Natura 2000. Kto miałby sfinansować i wykonać te zalecenia? 
Co to znaczy „zarządzanie ruchem turystycznym”? Jeśli ruch turystyczny 
zagraża jakiemuś chronionemu gatunkowi ptaka to należy wskazać ten 
gatunek i miejsce zagrożenia aby móc je usunąć. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Ruch turystyczny w mniejszym lub większym stopniu 
zagraża w zasadzie wszystkim przedmiotom ochrony, 
przyczyniając się do fragmentacji siedlisk czy 
niepokojenia ptaków w ich ostojach. Prawidłowe 
zarządzanie ruchem turystycznym polega na jego 
skupianiu tam, gdzie nie stanowi zagrożenia i 
ograniczaniu tam, gdzie może mieć niekorzystny wpływ 
na przedmioty ochrony. Jednym z kluczowych 
elementów takiego  zarządzania jest prawidłowe 
rozmieszczenie infrastruktury. Możliwe źródła 
finansowania PZO wskazuje ustawa o ochronie 
przyrody. Zakłada się, że program będzie wdrażany 
przez zainteresowane gminy i nadleśnictwa, 
koordynowane przez FOWJM, przy czym bezpośredni 
wykonawca/wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z 
przepisami o zamówieniach publicznych. 

 Wskazania w PZO:  
„Poprawa infrastruktury służącej zarządzaniu ruchem turystycznym” 
Uwagi: 
 poprawa infrastruktury to niesprecyzowane wyrażenie, którego realizację 
zawsze będzie można podważyć, bowiem zawsze można  coś poprawić na 
lepsze. Należałoby podać cel jaki jest do osiągnięcia. „Poprawa 
infrastruktury” za 3000 tys. zł wymaga chyba przetargu? Nie można 
wskazywać konkretnego wykonawcy. 

Nadleśnictwo Maskulińskie PZO nie wskazuje wykonawcy w rozumieniu przepisów 
o zamówieniach publicznych, a jedynie jednostki 
odpowiedzialne za wdrożenie. Wykonawca bądź 
wykonawcy będą wybierani zgodnie z przepisami o 
zamówieniach publicznych. 

 Wskazania w PZO:  
„Wydanie mapy turystycznej OSOP Puszcza Piska” 
Uwagi: 
 nie jest to zadanie ochronne, jednak taka mapa byłaby przydatna. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Wydanie mapy turystycznej będzie elementem 
zintegrowanego zarządzania ruchem turystycznym. 
Turystyka jest jednym z istotnych zagrożeń w OSOP, w 
związku z czym działania służące łagodzeniu jej 
negatywnych skutków należy uznać za działania 
ochronne. 

 Wskazania w PZO:  
„Powstrzymanie sukcesji na śródleśnych łąkach”  
Uwagi: 
Są to działania niezwiązane z gospodarką leśną. Nadleśnictwo nie może 
finansować ich z własnych funduszy. Należałoby wskazać konkretną 
lokalizację łąk śródleśnych, na których ma być powstrzymana sukcesja. A 
co z łąkami, które są wydzierżawione? 

Nadleśnictwo Maskulińskie Działanie zostało zaliczone do kategorii działań z 
zakresu ochrony czynnej, co oznacza, że nadleśnictwa 
będą je realizować, jeżeli zostaną na ten cel zapewnione 
środki ze źródeł wskazanych w ustawie o ochronie 
przyrody. Sukcesja zagraża wszystkim łąkom, które nie 
są od czasu do czasu koszone, tj. nie są w użytkowaniu 
rolniczym. Nadleśnictwa najlepiej orientują się w 
aktualnym statusie poszczególnych śródleśnych łąk. 
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 Wskazania w PZO:  
„Kampania na rzecz ograniczenia stosowania ołowiu w wędkarstwie i 
myślistwie”  
Uwagi: 
nie jest to zadanie do zrealizowania przez nadleśnictwo. Należałoby 
zwrócić się z prośbą o wykonanie takiego raportu do uczelni. Jest to 
potencjalny problem globalny, niemożliwy do rozwiązania na szczeblu 
nadleśnictwa. Nie wiadomo, czy zastąpienie śrutu ołowianego śrutem np. 
stalowym jest lepsze. Stal szybciej ulega rozpuszczeniu w wodzie i 
rdzewieje. Natomiast ilość rozpuszczonego ołowiu, zależna jest od wielu 
czynników, takich jak odczyn, temperatura, twardość wody, przy czym 
woda miękka lub kwaśna powoduje największe rozpuszczanie ołowiu. 
Rozpuszczalność ołowiu bardzo wzrasta w wypadku obniżenia odczynu 
poniżej 8 pH.  Tak więc rozpuszczalność ołowiu może być maksymalna w 
wodach o niskim odczynie i niskiej zasadowości. Należałoby poczynić 
odpowiednie, specjalistycznej badania na ten temat. Śrut ołowiany opada 
na dno i w jakiej ilości jest on połykany przez ptaki wodne powodując 
ołowicę, nie wiadomo. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Na temat skutków stosowania ołowiu przeprowadzono 
już wiele badań, ale są one dość słabo znane w 
środowiskach wędkarskich, myśliwskich i 
ochroniarskich w Polsce. W końcowe3j wersji projektu 
PZO zrezygnowano z tego działania. 
 

 Wskazania w PZO: 
” Objęcie ochroną strefową gniazd”  
Uwagi: 
obowiązek tworzenia stref spoczywa na RDOŚ na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody. Nadleśnictwa same nie tworzą stref, jedynie proponują 
utworzenie strefy zwracając się z wnioskiem do RDOŚ.  W ciągu całego 
roku strefy są monitorowane przez służbę leśną pod względem zasiedlenia 
gniazda, lęgu itp. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Projekt zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za 
działanie będzie RDOŚ. W końcowej wersji projektu 
działanie ograniczono do inwentaryzacji gniazd. 

 Wskazania w PZO: „Ochrona rezerwatowa” tak też się dzieje, należy 
zwrócić uwagę tylko na sposób finansowania zadań ochronnych. Prace, z 
których dochody nie pokrywają kosztów, powinny być finansowane przez 
RDOŚ. 

Nadleśnictwo Maskulińskie W końcowej wersji projektu PZO zrezygnowano z tego 
działania. 

 Wskazania w PZO: 
Uwagi: 
” Pozostawianie drzew powalonych do wody”  
nie należy podawać ilości pozostawianych drzew na km. Zależy to od 
bezpieczeństwa ludzi przebywających na rzece (kajakarze). Trzeba 
również skonsultować to z podmiotami odpowiedzialnymi za stan szlaków 
turystycznych. Kto poniesie odpowiedzialność za to czy drzewo należy 
usunąć czy pozostawić w wodzie? 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagi nie uwzględniono. Decyzje o tym, które drzewa 
pozostawiać, będą podejmowali zarządcy wód, tj. 
RZGW i ZMiUW. 
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 Wskazania w PZO:  
„Zachowanie trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan” 
 Uwagi: 
jakie działania podjąć w przypadku zatapiania użytków zielonych i 
śródleśnych polan przez bobry? 

Nadleśnictwo Maskulińskie Zapis dotyczy działań ludzi, a nie bobrów. Sposoby 
postępowania w przypadku szkód wyrządzanych przez 
bobry regulują inne przepisy. 

 Wskazania w PZO:  
„Zaniechanie melioracji odwadniających użytki zielone i tereny leśne” 
Uwagi: 
 należałoby wskazać konkretne lokalizacje użytków i terenów leśnych 
gdzie melioracja odwadniająca ma być zaniechana. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Projekt mówi wyłącznie o zaniechaniu nowych 
przedsięwzięć tego typu i nie odnosi się do istniejących 
urządzeń melioracyjnych. Zapis odnosi się do całego 
OSOP – wskazywanie w tym przypadku konkretnych 
działek byłoby niezasadne. 

 Wskazania w PZO:  
„Minimalizacja stosowania środków chemicznych 
w leśnictwie”  
Uwagi: 
przepisy stosowania środków chemicznych są ściśle określone i 
przestrzegane w Lasach Państwowych. Ten zapis nie jest potrzebny. 

Nadleśnictwo Maskulińskie W końcowej wersji projektu PZO zrezygnowano z tego 
działania. 

 Wskazania w PZO:  
„Ograniczenie użytkowania drzewostanów nad wodami” 
Uwagi: 
 nad brzegami naturalnych cieków wodnych i jezior pozostawić pas 
drzewostanu szerokości od 1 do 2 wysokości drzewostanu. Na pasie tym 
nie stosować rębni zupełnej – utrzymać trwałość drzewostanu.  Zapis o 
nachyleniu stoku i odległościach tu proponowanych jest zbyt szczegółowy.

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagi nie uwzględniono. Opis działania zmieniono 
dodając w jaki sposób ma być utrzymana ciągłość 
drzewostanów. 

 Wskazania w PZO:  
„Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – odnowienia”  
Uwagi: 
kształtowanie składów gatunkowych upraw dotyczących terenu 
nadleśnictwa jest przedmiotem Komisji Założeń Planu a nie PZO.  Te dane 
są zbyt szczegółowe. Nowe Zasady hodowli lasu dają nadleśniczemu 
większą swobodę w działaniu. Zgodność składu gatunkowego rozpatruje 
się w ramach wydzielenia, a nawet, w uzasadnionych przypadkach 
drzewostanowo-siedliskowych w stosunku do większej powierzchni np. 
oddziału.  
Pytanie: czemu ma służyć ta przebudowa? Jakiemu przedmiotowi 
ochrony? Punkt jest bezzasadny pod względem ochrony przyrody. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Grądy są ważnym siedliskiem szeregu przedmiotów 
ochrony, w tym w szczególności muchołówki małej, 
orlika krzykliwego i trzmielojada. Obecnie na 
siedliskach grądowych w OSOP zdecydowanie 
przeważają drzewostany sosnowe i sosnowo-świerkowe, 
które są dalekie od optymalnych z punktu widzenia 
wymienionych przedmiotów ochrony. Nie ma żadnych 
prawnych powodów, dla których nie można byłoby w 
PZO umieszczać wskazań dotyczących składu 
gatunkowego drzewostanów, jeżeli jest on istotny dla 
przedmiotów ochrony. 
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 Wskazania w PZO:  
„Utrzymanie miąższości drzewostanów i powierzchni starodrzewi” 
Uwagi: 
 niektóre drzewostany już w wieku 100 lat tracą zasobność, ponadto nie ma 
to żadnego odniesienia do przedmiotu ochrony. Co w takim razie chcemy 
chronić poprzez utrzymanie miąższości drzewostanów? 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę  uwzględniono częściowo usuwając zapis o 
miąższości i precyzując zapisy o drzewostanach 100-
letnich 

 Wskazania w PZO: 
Pozostawianie drzew dziuplastych”  
Uwagi: 
stosujemy się do powyższego zapisu zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Zgodność zapisu z IOL tylko ułatwi wdrażanie PZO. 

 Wskazania w PZO:  
„Pozostawianie kęp starodrzewu”  
Uwagi: 
podczas spotkania Komisji Założeń Planu dnia 29 listopada b.r. w sprawie 
Założeń do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu oraz zakresu 
Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko i obszar Natura 
2000 na okres od 15.01.2015 r. – 31.12.2024 r. ustalono, że na 
powierzchniach cięć rębnych pozostawiać minimum 5% każdego bloku 
drzewostanów rębnych przeznaczonych do wycięcia w I 10-leciu (również 
przy cięciach uprzątających w KO). 
W drzewostanach przeznaczonych do cięć rębnych dopuszcza się 
pozostawienie fragmentów lasu do dalszej hodowli bez ograniczenia ich 
powierzchni. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Zgodność zapisu z założeniami do PUL tylko ułatwi 
wdrażanie PZO. 

 Wskazania w PZO:  
„Pozostawianie martwych i zamierających drzew”  
Uwagi: 
Nadleśnictwo stosuje się do tego zapisu pozostawiając posusz jałowy o ile 
nie zagraża bezpieczeństwu mienia i ludzi. Nie należy podawać wartości 
liczbowych, bo jest to zapis niemożliwy do zweryfikowania i 
przestrzegania. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę uwzględniono. 

 Wskazania w PZO:  
„Podniesienie wieku rębności lipy i graba” 
 Uwagi: 
na posiedzeniu Komisji Założeń Planu ustalono ten wiek na 80 lat 

Nadleśnictwo Maskulińskie W końcowej wersji projektu PZO zrezygnowano z tego 
działania. 
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 Wskazania w PZO: 
Pozostawienie najstarszych drzewostanów przeszłorębnych” 
 Uwagi: 
należałoby podać konkretną lokalizację tych drzewostanów i w jakim celu 
mają być pozostawione, czy chodzi tu o ochronę konkretnego gatunku 
ptaka? 

Nadleśnictwo Maskulińskie Lokalizację drzewostanów przedstawiono na załączniku 
graficznym do PZO. Projekt wymienia w tym punkcie 
11 przedmiotów ochrony, dla których istotna jest 
obecność starych drzewostanów. 

 Wskazania w PZO:  
„Ograniczenie rębni zupełnych w olsach i łęgach”  
Uwagi: 
z uwagi na wymagania światłożądne Ol proponuje się wpis o stosowaniu 
rębni złożonych tylko na OlJ o ile warunki będą sprzyjać odnowieniu lasu 
w rębniach złożonych. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę uwzględniono, ograniczając działanie do siedlisk 
OLJ. 

 Wskazania w PZO: 
” Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych - czyszczenia i 
trzebieże”  
Uwagi: 
nie mamy dużo takich siedlisk ale promujemy tam gatunki grądowe. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Zgodność zapisu z praktyką leśną tylko ułatwi wdrażanie 
PZO. 

 Wskazania w PZO: 
Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – rębnie ”  
Uwagi: 
podać o które drzewostany grądowe chodzi z uwagi na jaki rodzaj gatunku 
chronionego.   

Nadleśnictwo Maskulińskie Drzewostany te wskazano na załączniku graficznym. 
Działanie dotyczy gatunków szczególnie związanych z 
grądami – muchołówki małej, trzmielojada i orlika 
krzykliwego. 

 Wskazania w PZO:  
„Zapewnienie udziału świerka w borach”  
 Uwagi: 
warunek spełniony 

Nadleśnictwo Maskulińskie Zgodność zapisu z praktyką leśną tylko ułatwi wdrażanie 
PZO. 

 Wskazania w PZO:  
„Ograniczenie hałaśliwych prac na siedliskach żurawia i samotnika” 
 Uwagi: 
ze względów techniczno-księgowych, prace zakończyć do 15 marca.  

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę uwzględniono. 

 Wskazania w PZO: 
Ocena wpływu drapieżnictwa ssaków na populacje wybranych gatunków 
ptaków”  
Uwagi: 
to już temat pracy badawczej, jednak wiadomym jest, że również gatunki 
chronione są pokarmem drapieżców 

Nadleśnictwo Maskulińskie W działaniu chodzi o zbadanie skali zagrożeń ze strony 
drapieżników. 
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 Wskazania w PZO: 
Nowe przystanie, pomosty, kąpieliska itp. lokalizować tylko w miejscach 
wskazanych w załączniku graficznym  
Uwagi: 
jest to bardzo trudne do wykonania, jest to związane z umiejscowieniem 
ośrodków wczasowych, wydzierżawionych pól biwakowych itp. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Miejsca, w których dopuszcza się lokalizację nowych 
pomostów wyznaczono na załączniku graficznym do 
PZO. 
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 Nie zgadzamy się z zapisami zawartymi w PZO Puszcza Piska 
dotyczącymi ochrony trzcinowisk, a przede wszystkim ograniczenia 
pozyskiwania trzciny. 
Nie zgadzamy się przede wszystkim z zapisami zawartymi  w Module C, 
pkt.6 „Ustalenie działań ochronnych”. Na stronie 208. 
W tabeli tam zamieszczonej, w rodzaju działalności określonym jako B1 o 
nazwie „Utrzymanie pozyskiwania trzciny na bezpiecznym poziomie” w 
kolumnie Zakres Prac zapisano, cyt.  „Pozyskiwanie trzciny na jeziorach 
może odbywać się tylko przy pokrywie lodowej, na jeziorach położonych 
poza rezerwatami, przy zachowaniu zasady, że wielkość poletek 
użytkowanych w danym sezonie nie przekracza 30% powierzchni 
trzcinowisk na danym jeziorze, …” 
Z pierwszą częścią tego zapisu zgadzamy się w zupełności, ponieważ 
bezpieczny pozysk trzciny może odbywać się tylko w warunkach 
zimowych z pokrywy lodowej, gdy trzcina jest martwa i prace prowadzone 
przy jej koszeniu nie stanowią żadnego zagrożenia dla  zwierząt, w tym 
ptaków. Jednak dalsza część zapisu o ograniczeniu pozyskiwania trzciny 
na 30% trzcinowisk jest zupełnie niezrozumiała i jednocześnie nie do 
przyjęcia. 
Po pierwsze, które 30% trzcinowisk ma być dopuszczone do koszenia. Te 
od strony wody, od strony brzegu czy jakieś konkretne punkty i kto ma je 
wyznaczać. 
Po drugie, dlaczego 30%  a nie 15% czy 90% 
Po trzecie, jaki cel ma to ograniczenie do 30%.  
... 
 
...proponuję, żeby usunąć zapis mówiący że wielkość poletek 
użytkowanych w danym sezonie nie przekracz 30 % powierzchni 
trzcinowisk na danym jeziorze. Jednocześnie przez okres obowiązywania 
ZPO prowadzić zakładany monitoring, co pozwoli jednoznacznie 
stwierdzić czy na jeziorach, na których prowadzony jest pozysk trzciny ma 
on jakikolwiek negatywny wpływ na stan trzcinowisk i dopiero na tej 
podstawie podjąć odpowiednie decyzje. 
 

Marek Kragiel 
Gospodarstwo Rybackie 
Śniardwy. 

Uwagi nie uwzględniono. Trzcinowiska są 
podstawowym siedliskiem lęgowym szeregu 
przedmiotów ochrony, w tym tak cennych jak zielonka, 
bąk, bączek czy błotniak stawowy. Gatunki te pojawiają 
się na lęgowiskach wiosną, gdy ukrycie i materiał na 
gniazdo zapewnia przede wszystkim trzcina 
zeszłoroczna, a nie dopiero zaczynające się rozwijać 
młode pędy.  
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 Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem Nidzie, w odpowiedzi na 
maila z dnia 3 czerwca 2013 r. przedstawia następujące uwagi do projektu 
Planu Zadań Ochronnych PLB 280008 Puszcza Piska, które nie zostały 
uwzględnione przy opracowaniu końcowej wersji dokumentacji : 
                                  
 
W punkcie 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

3. Rezerwat przyrody 
Jezioro Nidzkie 

Brak planu 
ochrony/planu 

zadań 
ochronnych 

Nie zachodzą 
przesłanki 

zawarte w art. 28 
ust. 11 

ustawy o ochronie 
przyrody 

2869.59 

 
Obecnie obowiązują: Zarządzenie nr 21 z 20 kwietnia 2012r., Zarządzenie 
nr 36 z 29 czerwca 2012r. oraz Zarządzenie nr 53 z 7 września 2012r. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie 
ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu „Jezioro Nidzkie” i 
obowiązują do 19 kwietnia 2015r. 
 
Ponownie w punkcie 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

10
. 

Rezerwat przyrody 
Krutynia 

Brak planu 
ochrony/planu 

zadań 
ochronnych 

Nie zachodzą 
przesłanki 

zawarte w art. 28 ust. 
11 

ustawy o ochronie 
przyrody 

262.93 

11
. 

Rezerwat przyrody 
Krutynia Dolna 

Brak planu 
ochrony/planu 

zadań 
ochronnych 

Nie zachodzą 
przesłanki 

zawarte w art. 28 ust. 
11 

ustawy o ochronie 
przyrody 

745.69 

 
Nie ma rezerwatu „Krutynia Dolna”. 
Obecnie obowiązuje Zarządzenie nr 37 z 18 lipca 2012 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia  
zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Krutynia”. 
 
Ponownie w punkcie 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

6. Rezerwat przyrody 
Jezioro Lisunie 

Brak planu 
ochrony/planu 

zadań 
ochronnych 

Nie zachodzą 
przesłanki 

zawarte w art. 28 
ust. 11 

ustawy o ochronie 
d

9.53 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę uwzględniono 
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 Nadleśnictwo Pisz przeanalizowało przesłane przez Państwa Firmę dane 
dotyczące wyliczenia powierzchni drzewostanów 100-letnich i starszych 
do osiągnięcia w roku  2022. 
Uważamy, że nie jest wykluczone, że założona przez Firmę InterTIM 
powierzchnia będzie możliwa do osiągnięcia. Nadleśnictwo Pisz jest w 
trakcie prac urządzeniowych (nowy PUL obowiązywał będzie od 2014 
roku) i dopóki nie będziemy mieli szczegółowych wytycznych z Biura 
Urządzania Lasu nie możemy zadeklarować aż tak dużej powierzchni. 
Na dzień dzisiejszy posiadamy w zaokrągleniu 2209ha  drzewostanów 
sosnowych, które do roku 2022 osiągną wiek 100- 120 lat (z założenia nie 
będą jeszcze podlegały zagospodarowaniu rębnemu) oraz 874ha 
drzewostanów powyżej 120 lat na siedliskach „naturowych” (które w 
większości nie będą użytkowane), czyli otrzymujemy w przybliżeniu 
3000ha.  
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę przyjęto do wiadomości 

 Nadleśnictwo Spychowo potwierdza możliwość uzyskania powierzchni 
2800 ha,  d-stanów 100-letnich i starszych na 2022r. 

Nadleśnictwo Spychowo Uwagę przyjęto do wiadomości 

 Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, że powierzchnia 4800 ha 
drzewostanów 100-letnich i starszych w 2022 roku jest możliwa do 
osiągnięcia. Przyjmując jednak, że etat powierzchniowy użytkowania 
rębnego wynoszący w obecnym 10-leciu ok. 2000 ha może w następnym 
10-leciu w latach 2015-2024 ulec nieznacznemu zwiększeniu, 
proponujemy przyjąć powierzchnię 4300 ha jako docelową w/w 
drzewostanów. 

Nadleśnictwo Maskulińskie Uwagę uwzględniono w części, zmniejszając 
powierzchnię do 4600 ha. 
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 Str. 16. Stan wiedzy o krajowej liczebności (wskaźnikach referencyjnych) 
powinien być określany na podstawie P. Chylarecki i inni: Materiały do 
raportu do Komisji Europejskiej …. W-wa 2008. 

RDLP Olsztyn Wydaje się, że w pytaniu nie chodzi o wskaźniki 
referencyjne, tylko o aktualne stany liczebności 
populacji. W „Materiałach …” wskaźniki referencyjne w 
wielu przypadkach (np. populacji wykazujących 
wyraźny trend spadkowy) określono wg stanu z lat 
80’tych.  Uwagę uwzględniono, określając przedmioty 
ochrony m.in. na podstawi raportów do Komisji z 2008 i 
2012 r. 
 
Ani istniejące akty prawne, ani wytyczne GDOŚ ws. nie 
określają konkretnych i „jedynie słusznych” źródeł, z 
których należy korzystać ustalając przedmioty ochrony. 
Dla przykładu poniżej dwa cytaty z Wytycznych GDOŚ: 
„sporządzane na podstawie istniejącej wiedzy 
uzupełnionej o podstawowe prace terenowe w 
standardzie „obserwacji monitoringowej” – w celu 
zestandaryzowanego opisania stanu ochrony 
poszczególnych przedmiotów ochrony, ew. weryfikacji 
lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych 
działań; bez specjalnych szczegółowych badań i 
inwentaryzacji – lecz jeśli jest taka potrzeba, to 
wykonanie odpowiednich badań może być to jedno z 
zadań;” 
 
„55. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru polega na 
przeanalizowaniu i ustalenia na podstawie dostępnych 
danych, w tym zawartych w standardowym formularzu 
danych obszaru, znaczenia obszaru dla zachowania lub 
odtworzenia zasobów siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków, dla których wyznacza się obszary Natura 
2000. Za przedmioty ochrony powinny być generalnie 
przyjęte te siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których 
obszar ma lub miał znaczenie dla zachowania ich 
krajowych lub regionalnych zasobów, począwszy od 
dnia 1 maja 2004 r.” 
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 Str. 16 Inwentaryzacje zlecane przez GIOŚ z formalnego punktu widzenia 
służą do monitorowania stanu populacji. Na podstawie w/w inwentaryzacji 
nie można prawidłowo określić stanu ochrony gatunku. 

RDLP Olsztyn Ani istniejące akty prawne, ani wytyczne GDOŚ ws. nie 
określają konkretnych i „jedynie słusznych” źródeł, z 
których należy korzystać ustalając przedmioty ochrony. 
Dla przykładu poniżej dwa cytaty z Wytycznych GDOŚ: 
„sporządzane na podstawie istniejącej wiedzy 
uzupełnionej o podstawowe prace terenowe w 
standardzie „obserwacji monitoringowej” – w celu 
zestandaryzowanego opisania stanu ochrony 
poszczególnych przedmiotów ochrony, ew. weryfikacji 
lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych 
działań; bez specjalnych szczegółowych badań i 
inwentaryzacji – lecz jeśli jest taka potrzeba, to 
wykonanie odpowiednich badań może być to jedno z 
zadań;” 
 
„55. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru polega na 
przeanalizowaniu i ustalenia na podstawie dostępnych 
danych, w tym zawartych w standardowym formularzu 
danych obszaru, znaczenia obszaru dla zachowania lub 
odtworzenia zasobów siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków, dla których wyznacza się obszary Natura 
2000. Za przedmioty ochrony powinny być generalnie 
przyjęte te siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których 
obszar ma lub miał znaczenie dla zachowania ich 
krajowych lub regionalnych zasobów, począwszy od 
dnia 1 maja 2004 r.” 
 
Por. punkt wyżej. Gwoli formalności, inwentaryzacja, o 
której mowa, została zlecona przez GDOŚ, a nie przez 
GIOŚ. Co do meritum, to: 
1) inwentaryzacja ta jest najbardziej kompletną 
inwentaryzacją ornitologiczną OSOP Puszcza Piska – 
przyznaje to pośrednio RDLP Olsztyn pisząc na str. 3: 
„Nie wiadomo na jakiej podstawie wykonawca ocenił 
stabilność populacji gatunku, skoro dla Puszczy Piskiem 
brak jest informacji o wieloletnich trendach. Informacji 
takiej nie dostarcza również SDF opracowany w maju 
2002 roku na podstawie szacunków nie popartych (poza 
niewielkimi przypadkami – np. niektóre ptaki drapieżne) 
badaniami terenowymi”. 
2) Rozporządzenie z dnia 17 lutego 2010 w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 
dokument pn. Opracowanie planu zadań ochronnych da 
obszaru Natura 2000  - wytyczne wydane na podstawie 
art 32 ust 1 w świetle art 32 ust 2 pkt 1 ustawy z 16



 324

 Str. 18 Wg wiedzy pracownika Nadleśnictwa Strzałowo Pana Andrzeja 
Rysia liczebność dzięcioła dużego została zaniżona. Jego liczebność 
oceniamy na 250-300 par. 

RDLP Olsztyn Prawdopodobnie w piśmie chodzi o dzięcioła średniego, 
a nie dużego. Jeżeli faktycznie populacja dzięcioła 
średniego Dendrocopos medius byłaby tak duża, to 
powinien się on znaleźć na liście przedmiotów ochrony 
w OSOP, co w praktyce powinno oznaczać przede 
wszystkim ochronę starych drzewostanów liściastych 
(dąb, olsza), będących podstawowym siedliskiem tego 
gatunku. Ochrona ta siłą rzeczy musiałaby się wiązać z 
ograniczeniami w pozyskiwaniu drewna z tych 
drzewostanów. Oczywiście, otwartą pozostaje kwestia 
wiarygodności przytaczanych w piśmie RDLP danych 
będących w posiadaniu Lasów Państwowych lub ich 
pracowników. O tym, że z tą wiarygodnością może być 
różnie świadczy przytoczony już wcześniej fragment 
pisma RDLP („dla Puszczy Piskiem brak jest informacji 
o wieloletnich trendach”). Mimo prośby wykonawcy o 
udostępnienie przez Lasy Państwowe wyników  
ilościowych prac inwentaryzacyjnych dotyczących 
awifauny Puszczy, w tym zwłaszcza takich, które 
podważają rezultaty inwentaryzacji zleconej przez 
GDOŚ, danych takich nie uzyskano, w związku z czym 
podstawowym źródłem informacji o liczebności 
gatunków w OSOP pozostała inwentaryzacja zlecona 
przez GDOŚ.  

 Str. 18 Muchołówka mała: na stronie 17 podawana jest w grupie 
przekraczające próg 1%, na stronie 18 w grupie przekraczającej 1%. 

RDLP Olsztyn Wg obecnego stanu wiedzy muchołówka mała 
przekracza próg 1% - błąd w tekście PZO został 
usunięty. 

 Str. 29. Hełmiatka jest gatunkiem podlegającym weryfikacji przez Komisji 
Faunistyczne. Brak dokumentów orzekających prawidłowe oznaczenie lub 
potwierdzających zgłoszenie do KF. 

RDLP Olsztyn Uwaga przyjęta do wiadomości 

 Liczebność siniaka zaniżona o 100% RDLP Olsztyn Mimo prośby wykonawcy RDLP Olsztyn nie 
przedstawił stosownych danych z badań terenowych, w 
związku z czym podstawowym źródłem informacji o 
liczebności gatunków w OSOP pozostała inwentaryzacja 
zlecona przez GDOŚ. 
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 Tabela 2.6, str. 125. Dla wszystkich gatunków podano stopień rozpoznania 
jako średni. Taki stan rozpoznania dyskwalifikuje prawidłową ocenę stanu 
ochrony. 

RDLP Olsztyn Oczywiście, pełniejsze rozpoznanie (np. objęcie pełnym 
cenzusem wszystkich gatunków rzadkich i średnio 
licznych, jak sugeruje RDLP) pozwoliłoby na 
pewniejsze wnioskowanie o stanie ochrony. Należy 
sobie jednak zadać następujące pytania: 
- czy inwentaryzacja zlecona przez GDOŚ nie jest jak 

dotąd najbardziej kompleksowym źródłem wiedzy o 
awifaunie Puszczy? 

- jeżeli tak, to czy podejmowane wcześniej, w oparciu 
o jeszcze bardziej fragmentaryczne informacje, 
działania ochronne w Puszczy Piskiej były 
niezasadne, chybione i szkodliwe?  

- czy pewne ryzyko związane z oceną stanu ochrony 
przy niepełnej wiedzy ma być przesłanką do 
odstąpienia od działań ochronnych? takie ryzyko 
istnieje przecież zawsze; czy żeby sformułować 
działania ochronne na rzecz np. ochrony lelka trzeba 
znać dokładną (zmieniającą się corocznie) 
liczebność tego gatunku, czy też może wystarczy 
ogólna wiedza o jego populacji i jej rozmieszczeniu 
oraz (co najważniejsze) o wymaganiach 
siedliskowych lelka? 

 Str. 130. Co oznacza stwierdzenie populacja „silna”?. Powinno być 
określona jako stabilna, wzrostowa lub wykazująca spadek.  

RDLP Olsztyn Populacja „silna” oznacza w tym kontekście 
(sub)populację na tyle liczną i powiązaną z 
(sub)populacjami terenów sąsiednich, że raczej nie grozi 
jej załamanie w wyniku procesów 
wewnątrzpopulacyjnych, jak niemożność znalezienia 
partnera, dryft genetyczny itp. 

 Str. 131. Proszę podać przypadki osuszania lasów w Puszczy Piskiej RDLP Olsztyn Ani na stronie 131, ani nigdzie indziej w PZO nie ma 
mowy o osuszaniu lasów, choć w kilku miejscach 
(zwykle jako zagrożenie potencjalne) pojawia się 
„osuszanie mokradeł”. Do obniżania wód gruntowych na 
terenach podmokłych prowadzi m.in. likwidacja tam 
bobrowych czy pogłębianie istniejących rowów 
melioracyjnych, a więc zjawiska dość częste. Faktem 
jest też, że wiele siedlisk bagiennych w Puszczy jest 
wciąż odwadnianych przez rowy wykopane w 
poprzednich okresach. 
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 Tabela 2.6.3. Brak określenia podstawy do formułowania zagrożeń. Np. 
Trzmielojad: zagrożenia: zaburzona struktura wiekowa i gatunkowa lasów 
na siedliskach grądowych – pytanie czy autor przeprowadził na ten temat 
badania, a jeżeli nie, to na jakiej podstawie określił te zagrożenie.  

RDLP Olsztyn Tekst PZO musi być zwięzły, chociażby ze względu na 
ograniczenia techniczne dotyczące liczby znaków w 
polach bazy danych. Co do siedlisk grądowych, to (poza 
rezerwatami) w granicach PZO 70% siedlisk grądowych 
zajmują drzewostany, w których udział sosny wynosi 
przynajmniej 50% a na 51% powierzchni siedlisk 
grądowych udział sosny wynosi 80% i więcej. Dane te 
pochodzą z SILP i wskazują na ewidentne  
i głębokie zaburzenie struktury grądów, co przecież dla 
nikogo nie jest tajemnicą. 

 Tabela 3. Str. 140. Brak informacji na jakiej podstawie określono stan 
ochrony . W szczególności nie podano na jakiej podstawie określono: 
stabilność populacji, powierzchnię i jakość siedlisk lęgowych oraz 
żerowiskowych. 

RDLP Olsztyn Wszędzie tam, gdzie pojawiły się oceny siedlisk inne niż 
FV, w kolumnie „Uwagi” podano podstawowe 
przyczyny obniżenia oceny. Podstawą oceny była przede 
wszystkim analiza źródeł wymienionych w punkcie 2.1 
PZO oraz znajomość terenowa warunków siedliskowych 
w OSOP. 

 Tabela 3. Str. 140. Jakość siedlisk lęgowych prawie wszystkich gatunków 
oceniono na U1 mimo, że wielkość i stabilność wykazują stabilność lub 
wzrost. 

RDLP Olsztyn Zgodnie z rozporządzeniem ocenę U1 nadaje się, gdy 
siedlisko spełnia następujące kryterium „Wielkość i 
jakość siedliska antropogenicznie pogorszona tak, że nie 
jest optymalna dla gatunku”. W opinii wykonawcy 
siedliska lęgowe większości rozpatrywanych gatunków 
to kryterium spełniają. Suboptymalne warunki 
siedliskowe nie zawsze i nie od razu muszą przekładać 
się na wielkość i stabilność populacji. W PZO są też 
gatunki, w przypadku których stan populacji oceniono 
niżej (U2) niż stan siedliska (U1). Są to rybołów, 
puchacz  
i cietrzew. 
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 Tabela 3. Str. 140.  Przykład bielika. Stan ochrony z powodu jakości 
siedlisk lęgowych i żerowiskowych oceniono na U1, czyli na 
niezadowalający. Mimo tego wg danych GIOŚ i KOO populacja bielika 
systematycznie wzrasta. 

RDLP Olsztyn Oceny dokonano zgodnie z Rozporządzeniem, według 
którego jeżeli choć jeden z parametrów został oceniony 
jako U1, to łączna ocena nie może być wyższa niż U1. 
Parametry populacji bielika oceniono na FV zgodnie z 
danymi GIOŚ, danymi z SDF i inwentaryzacji, wiedzą o 
wysyceniu siedlisk na terenie OSOP (zagęszczenie w 
stosunku do danych literaturowych dotyczących 
wielkości terytoriów). Parametry siedliska oceniono na 
U1 ze względu na obniżoną jakość siedlisk lęgowych i 
żerowisk, wynikającą (jak podano w tekście) m.in. z 
penetracji terenów lęgowych przez ludzi, wycinki 
starych drzewostanów i silnej penetracji łowisk przez 
turystów). Dla przypomnienia, zgodnie z 
Rozporządzeniem ocenę U1 przyznaje się siedlisku 
gatunku jeśli „wielkość i jakość siedliska 
antropogenicznie pogorszona tak, że nie jest optymalna 
dla gatunku”. Zdaniem wykonawcy PZO nasilenie 
wymienionych niekorzystnych zjawisk jest takie, że 
uzasadnia nadanie siedlisku bielika oceny U1. 

 Tabela 4. Str. 152. Brak udokumentowania konkretnych istniejących 
zagrożeń, z podaniem ich konkretnych skutków 

RDLP Olsztyn Taki a nie inny sposób przedstawienia zagrożeń wynika 
bezpośrednio z narzuconej przez GDOŚ struktury bazy 
danych powiązanej z PZO oraz narzuconego, 
skodyfikowanego wykazu zagrożeń. Lakoniczne 
obowiązujące definicje zagrożeń zostały uzupełniona 
wyjaśnieniami. Poza tym pisanie np. o tym, że w 2012 r. 
w konkretnych wydzieleniach prowadzi się wycinkę 
drzewostanów będących siedliskiem określonych par 
dzięcioła czarnego nie ma wielkiego sensu, bo za rok 
wycinka będzie prowadzona gdzie indziej. Ważniejsze 
jest wskazanie charakteru zagrożeń tak, aby 
przeciwdziałać im poprzez sformułowanie 
i wdrożenie określonych metod gospodarowania 
dotyczących czy to wszystkich lasów w OSOP czy też 
np. określonych siedlisk leśnych. 

 Tabela 4. Str. 152 „Redukcja starodrzewi” jako zagrożenie – j.w. RDLP Olsztyn Odpowiedź j.w. 
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 Tabela 5. Str. 168. Nieprecyzyjne określenie celu (musi być podane 
konkretnie ile i gdzie). Brak uzasadnienia do podejmowania działań 
ochronnych dla wszystkich gatunków – w szczególności dla tych, które 
wykazują tendencje wzrostowe. 

RDLP Olsztyn Cele zostały określone zgodnie z Wytycznymi GDOŚ 
(por. punkt 119 Wytycznych). Co do działań 
ochronnych, to ustala się je nie tylko (i nie przede 
wszystkim) w świetle dynamiki populacji, ale także 
biorąc pod uwagę zidentyfikowane istniejące  
i potencjalne zagrożenia, które stosunkowo łatwo 
określić analizując z jednej strony biologię  
i wymagania siedliskowe gatunków a z drugiej strony – 
metody gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie i 
rybactwie, trendy w gospodarce przestrzennej, turystyce 
itp.  

 Tabela nr 6. Str. 174. Brak sprecyzowania – ile i gdzie. RDLP Olsztyn Uwaga zbyt ogólnikowa, aby się do niej ustosunkować. 

 Tabela nr 6. Str. 174. Dla gatunków dla których ocena ostateczna jest FV 
nie trzeba planować działań ochronnych (gągoł, żuraw, siniak, lelek, 
dzięcioł czarny, jarzębatka) 

RDLP Olsztyn Por. wyżej – działania należy planować w odpowiedzi na 
istniejące i potencjalne zagrożenia, a nie tylko na (często 
fragmentaryczne) dane o dynamice populacji. Dla 
przykładu, inwentaryzacja z 2012 r. ujawniła, że 
populacja jarzębatki jest wielokrotnie większa niż w 
2002 r. ocenili autorzy SDF. Wynika to prawdopodobnie 
stąd, że w 2002 r. nikt nie wykonał badań terenowych a 
jarzębatka jest ptakiem często przeoczanym. Nie zmienia 
to faktu, że zmiany powodujące homogenizację 
krajobrazu rolniczego są dla tego gatunku bardzo groźne. 

 Tabela nr 6.Str 174. Brak nazw gatunkowych RDLP Olsztyn Dla większej czytelności nazwy gatunkowe zostały 
dodane 

 Tabela nr 6. Str. 174 Wszystkie działania gospodarcze w lesie reguluje 
PUL w związku z powyższym nie widzimy potrzeby na bardziej 
szczegółowe zalecenia. 

RDLP Olsztyn Bez komentarza. 
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 Tabela 10 str. 228. Ze względu na dużą ilość błędów w inwentaryzacji oraz 
brak pełnych cenzusów dla niektórych gatunków weryfikacja SDF-u jest 
niemożliwa. 

RDLP Olsztyn W piśmie RDLP Olsztyn mówi się m.in. o tym, że 
obecny SDF sporządzono praktycznie bez prac 
terenowych. Zatem jeżeli w 2012 r. wykonano szeroko 
zakrojoną (choć niepełną) inwentaryzację OSOP, to nie 
tylko można, ale należy w oparciu o nią zaktualizować 
SDF chyba, że jest się w posiadaniu inwentaryzacji 
równie aktualnej  
i pełniejszej. RDOS Olsztyn takowej nie posiada. Za to z 
pisma RDLP Olsztyn można by wnioskować, że 
dysponuje takimi materiałami, ponieważ dość 
kategorycznie neguje ilościowe wyniki inwentaryzacji 
zleconej przez GDOŚ. Niestety, mimo prośby 
wykonawcy, RDLP Olsztyn takich danych nie 
przekazała. 
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 Podstawowe formalne braki uniemożliwiające wykonanie projektu PZO 
Brak podstawowych danych o dynamice, rozmieszczeniu oraz stanie 

siedlisk lęgowych i żerowiskowych niezbędnych dla prawidłowego 
określenia stanu ochrony gatunków. 

Brak pełnych cenzusów (określenie liczebności i rozmieszczenia na terenie 
całej ostoi) dla gatunków rzadkich i średnio licznych. 

Brak informacji o tym jak poradzono sobie z oceną stanu siedlisk 
gatunków licznych, dla których nie wykonywano pełnego cenzusu np. 
gąsiorek, lerka, dzięcioł czarny. 

Inwentaryzacje wykonywane  zgodnie z zaleceniami GDOŚ są przede 
wszystkim podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia monitoringu – nie 
są narzędziem do sporządzenia PZO i tylko w przypadku niektórych 
gatunków, dla których wykonano pełny cenzus może być 
wykorzystana do sporządzenia PZO (pod warunkiem, że będą 
wskazane lokalizacje stanowisk gatunków wg kryteria PAO a sama 
inwentaryzacja wykonana prawidłowo). 

Brak inwentaryzacji siedlisk lęgowych i żerowiskowych (ani w 
inwentaryzacji ani w PZO), w tym również gatunków 
dwuśrodowiskowych, których lęgowiska lub żerowiska występują 
poza obszarem ostoi. 

Brak oceny szans zachowania gatunku w przyszłości. Jest to niezgodne z 
aktualnym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w 
sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000. 

RDLP Olsztyn Braki w rozpoznaniu stanu przedmiotów ochrony nie są 
żadną formalną przeszkodą do opracowania i wejścia w 
życie PZO. Wynika to wprost z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które 
przewiduje ocenę XX zamiast FV, U1 czy U2 w 
przypadku braku danych. Oczywiście można 
dyskutować o tym, czy dane zawarte w dotychczasowym 
SDF, Atlasie Rozmieszczenia Ptaków Lęgowych Polski  
oraz fragmentaryczne informacje z innych źródeł są na 
tyle miałkie, by w przypadku np. trendów liczebności 
populacji mówić o „braku danych” czy raczej o danych 
orientacyjnych. Nie zmienia to jednak istoty sprawy – 
formalnie PZO można wykonać dysponując jedynie 
fragmentaryczną wiedzą o przedmiotach ochrony. 
Potwierdzają to także Wytyczne GDOŚ:  
 
„105. W przypadku braku kompletnej wiedzy, jako 
ocenę należy przyjąć – jeżeli to możliwe-”najlepsze 
możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej 
wartości”, z równoczesnym opisaniem stopnia 
niepewności. Jako oszacowania nie można przyjmować 
tylko oszacowania minimalnego ograniczonego tylko do 
danych niezbicie udokumentowanych. Jeżeli dostępna 
(w tym zebrana w terenie) wiedza nie umożliwia 
jakiejkolwiek oceny – należy stosować opcję „XX”.” 
 
Co do oceny szans zachowania gatunków w przyszłości, 
wykonawca pragnie podziękować RDLP Olsztyn za 
cenną uwagę – brak został uzupełniony. 
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 Ponadto określenie stanu ochrony gatunku jest niewiarygodne ponieważ: 
Nie wiadomo na jakiej podstawie wykonawca ocenił stabilność populacji 
gatunku skoro dla Puszczy Piskiej brak jest informacji o wieloletnich 
trendach. Informacji takiej nie dostarcza również SDF opracowany w 2002 
roku na podstawie szacunków nie popartych (poza niewielkimi 
przypadkami – np. niektóre ptaki drapieżne) badaniami terenowymi. 
Brak wskazania miejsca występowania gatunku uniemożliwia rzeczywistą 
ocenę jakości i powierzchni lęgowisk oraz żerowisk. Wskazanie takie jest 
wymagane w/w rozporządzeniem (§3, pkt. 6c) 
Ocena jakości i powierzchni żerowisk tylko na podstawie materiałów 
kartograficznych bez lustracji terenowej jest nieprecyzyjna. Np. łąki 
zaklasyfikowane na podstawie mapy przez wykonawcę jako dobre 
żerowiska dla orlika w rzeczywistości okazują się zalane prze bobry i są 
dobrym żerowiskiem dla żurawia, a orliki już dawno na nich nie polują. 
Dotyczy to również powierzchni leśnych np. dla muchołówki małej, 
dzięcioła średniego.  
Ze względu na dużą ilość rażących błędów (patrz uwagi do inwentaryzacji) 
wyniki inwentaryzacji są niewiarygodne i nie mogą służyć do 
prawidłowego określenia parametrów populacji (wielkości i stabilności). 
Wniosek: 
Kluczowy element dobrego sporządzenia planu zadań ochronnych jakim 
jest stan ochrony nie został określony prawidłowo. W konsekwencji nie da 
się też prawidłowo określić celu działań, zagrożeń i zaprojektować rodzaj 
oraz zakres działań ochronnych. Do czasu prawidłowo wykonanej oceny 
stanu ochrony gatunku szczegółowa analiza nadesłanych przez wykonawcę 
materiałów jest bezprzedmiotowa. 

RDLP Olsztyn Co do aspektów formalnych oceny stanu ochrony, to 
omówiono je wyżej.  
 
Co do precyzji informacji o siedliskach lęgowych 
i żerowiskach, to warto przypomnieć, że OSOP Puszcza 
Piska ma blisko 1800 km2. Abstrahując od tego, że 
pełna weryfikacja terenowa użytkowania gruntów 
pociągnęłaby za sobą niebotyczne koszty (na które nie 
stać np. ogromnego aparatu państwowych służb 
geodezyjnych, prowadzącego mapy użytków), od tego, 
że tereny zalane przez bobry stanowią pewnie ułamek 
promila powierzchni OSOP, i od tego, że z chwilą jej 
wykonania taka mapa zaczęłaby się dezaktualizować, 
należy zdać sobie sprawę, że przedstawienie użytków w 
skali np. 1: 5 000 wymagałoby sporządzenia mapy o 
wymiarach ok. 12 m x 10 m. Takie wymagania RDLP 
Olsztyn co do szczegółowości informacji wejściowych 
do PZO są mało zrozumiałe  w świetle zawartych w tym 
samym piśmie RDLP stwierdzeń postulujących 
maksymalną ogólnikowość w zapisywaniu działań w 
PZO (cytat z pisma RDLP: „Wszystkie działania 
gospodarcze w lesie reguluje PUL w związku z 
powyższym nie widzimy potrzeby na bardziej 
szczegółowe zalecenia.”) 

 Uwagi do „inwentaryzacji ornitologicznej Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” 

RDLP Olsztyn Wykonawca PZO przekazał uwagi RDLP 

 Str. 198 – „Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych” – zapis 
dotyczący zakresu prac ograniczyć tylko do „Stosowanie na siedliskach 
grądowych (Lśw, LMśw, Lw, LMw) składów odnowień zapewniających 
grądowy charakter drzewostanów”. Pozostała część zapisu zbędna, 
ponieważ składy odnowień ustala się na etapie tworzenia planu urządzenia 
lasu, podczas posiedzenia Komisji Założeń Planu, opierając się głównie na 
„Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu”, które zawierają przypisanie 
właściwych zespołów roślinnych do typów siedliskowych lasów. PUL 
poddawany jest ocenie oddziaływania na środowisko, która sankcjonuje 
dobór składów gatunkowych upraw. 

RDLP Olsztyn Uwagę uwzględniono częściowo, wprowadzając 
następujący zapis: „Na siedliskach grądowych (Lśw, 
LMśw, Lw, LMw) należy stosować składy odnowień 
zapewniające grądowy charakter drzewostanów i jak 
najszerzej wykorzystywać w odnowieniach gatunki 
grądowe w nalocie, podroście i dolnym piętrze 
drzewostanu.” 
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 Str. 198 – „Utrzymanie powierzchni starodrzewi” – należy usunąć zapis 
nakazujący osiągnięcie określonej powierzchni drzewostanów do 2022 r. 
Nakłada on bardzo duże ograniczenia dla gospodarki leśnej i utrudni 
nadleśniczemu wywiązanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę o 
lasach. Analizując tabelę klas wieku w poszczególnych Nadleśnictwach, 
dochodzi się do wniosku, że wpłynie to na ograniczenie w znacznym 
stopniu użytkowania rębnego. Co w sytuacji kiedy nie uda się osiągnąć 
założonych wielkości? 

RDLP Olsztyn Uwagi nie uwzględniono. Zapis w PZO powstał w 
odpowiedzi na zarzut Lasów Państwowych, że pierwotna 
propozycja, mówiąca o utrzymaniu powierzchni 
drzewostanów 100-letnich jest w niektórych 
nadleśnictwach niewykonalna ze względu na strukturę 
klas wieku. Nowy zapis opiera się na przeprowadzonej 
przez wykonawcę analizie klas wieku dla OSOP według 
poszczególnych nadleśnictw. Zaproponowane wielkości 
są na pewno do osiągnięcia (pod warunkiem uniknięcia 
wielkich strat w wyniku klęsk) a w opinii wykonawcy 
nie wymagają poważniejszych ograniczeń. Przy 
przyjętych wskaźnikach w skali OSOP powierzchnia 
drzewostanów 100-letnich (w tym KO) wzrośnie średnio 
o 4% a w poszczególnych nadleśnictwach w granicach 
OSOP będzie się wahał od – 17% (Szczytno) do +22% 
(Spychowo). Nadleśnictwa otrzymały propozycje 
dotyczące minimalnych powierzchni drzewostanów 100-
letnich i żadne z nich nie wyraziło sprzeciwu, natomiast 
część potwierdziła pisemnie wykonalność ustaleń. 

 Str. 199 – Pozostawienie martwych i zamierających drzew” – na str. 237 
zapis potwierdzający wykreślenie zdania „Pozostawienie w drzewostanach 
ponad 40-letnich >30% posuszu jałowego”. Wypełnić zapis i wykreślić 
powyższe zdanie. 

RDLP Olsztyn Uwagę uwzględniono w części, usuwając próg 
procentowy. 

 Str. 200 – „Pozostawienie najstarszych drzewostanów przeszłorębnych” – 
obecny zapis sugeruje, aby pozostawić wszystkie drzewostany. Jest to 
niezasadne. Wrócić do zapisu z pierwotnej wersji. 

RDLP Olsztyn W końcowej wersji projektu PZO zapis brzmi 
następując: Pozostawienie możliwie dużej liczby 
przestoi w drzewostanach przeszłorębnych, które 
przekroczyły wiek rębności o ponad 50 lat. 

 Str. 200 „Zapewnienie obecności zrębów zupełnych w borach” – należy 
zrezygnować z podawania konkretnych rębni (niepotrzebne ograniczenie), 
wystarczy „Rębnie zupełne powinny stanowić …” 

RDLP Olsztyn Uwagę uwzględniono. 

 Str. 200 – „Ograniczenie rębni zupełnych w olsach i łęgach” – na tego typu 
siedliskach dominują światłożądne gatunki drzew, których wprowadzenie 
przy zastosowaniu rębni złożonych jest utrudnione. Określenie 
konkretnego rozmiaru rębni nałoży nieuzasadnione ograniczenia. Zapis 
zmienić na następujący – „W miarę możliwości zwiększać udział rębni 
złożonych na siedliskach Ol i Olj” 

RDLP Olsztyn Uwagę uwzględniono częściowo, ograniczając działanie 
do siedlisk OLJ.  Obecnie rębnie zupełne stanowią 
ponad 99% rębni na siedliskach Ol i OlJ. Zdaniem 
wykonawcy zapis nie zawierający progu procentowego 
może pozostać martwy.  
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 Str. 201 – „Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych” – 
zamienić zapis zalecający stosowanie konkretnych rębni złożonych na 
zapis umożliwiający stosowanie wszystkich rębni złożonych. Rębnie 
dobiera się indywidualnie dla każdego drzewostanu (pododdziału), 
ograniczenie może uniemożliwić przeprowadzenie przebudowy. 

RDLP Olsztyn Uwagę uwzględniono 
 
 
 

 Str. 238 – kolumna 1, ostatnie zdanie, jest: „Na siedliskach grądowych w 
uprawach zmniejszyć udział grabu i lipy” – stwierdzenie błędnie 
zaprotokołowane, powinno być „Na siedliskach grądowych w uprawach 
zwiększyć udział grabu i lipy” 

RDLP Olsztyn W końcowej wersji projektu PZO zmieniono zapis na 
bardziej elastyczny, bez wymieniania gatunków. 

 Jednocześnie można odnieść wrażenie, że wykonawca projektu nie 
respektuje zapisu art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, który stanowi 
wprost, że gospodarka leśna nie podlega ograniczeniom na obszarze natura 
2000, o ile nie oddziałuje znacząco negatywnie na przedmiot ochrony 
obszaru. Potwierdzenie tego możemy wskazać w piśmie Dyrektora RDOŚ 
w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2012 r., znak spr. 
WOOŚ.410.171.2012.MT.1, opiniującym projekt planu urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Spychowo na lata 2013-2022 Stwierdzono w nim między 
innymi, że „przyjęte składy gatunkowe upraw gwarantują odbudowę 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych” oraz zaakceptował prognozę 
oddziaływania zapisów planu na przedmioty ochrony PLB 28008 
wykonaną przez BULiGL oddział w Olsztynie, stwierdzającą, że 
gospodarka leśna nie wpłynie znacząco negatywnie na przedmiot ochrony. 
Propozycje działań ochronnych w w/w projekcie planu zadań ochronnych 
ingerują znacząco w gospodarkę leśną w sposób nieuprawniony i bez 
podania konkretnego celu. Realizacja postulowanych działań rodzi 
poważne negatywne skutki ekonomiczne dla nadleśnictwa, które 
przedstawiamy poniżej. 

RDLP Olsztyn Art. 36 ust. 1 mówi o oddziaływaniu nie na przedmioty 
ochrony, a na cele ochrony obszaru Natura 2000 a te 
sformułowano dopiero w projekcie PZO, do którego 
prognoza BULIGL się nie odnosi. Podobnie, prognoza ta 
nie odnosi się dostatecznej listy przedmiotów ochrony 
zawartej w projekcie PZO. Zawarte w PZO ograniczenia 
dotyczące gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa 
Spychowo de facto nie wykraczają poza to, co wynika z 
założeń do PUL oraz z Programu Gospodarczo-
Ochronnego LKP Lasy Mazurskie. 

 1. Zwiększenie powierzchni kęp starodrzewu pozostawianych na zrębach. 
Na lata 2013-2022 zaplanowano w Nadleśnictwie Spychowo 996,42 ha 
zrębów zupełnych i cięć uprzątających w rębniach złożonych. 
Zmniejszając te powierzchnie proporcjonalnie do udziału gruntów w 
zasięgu obszaru PLB 28008 Puszcza Piska, otrzymujemy 791,83 ha. 
Zwiększenie tylko o 2% pow. kęp starodrzewu (autor proponuje minimum 
7% zamiast maksimum 5% jak w ZHL) stanowi 15,84 ha, co po 
przeliczeniu przez przeciętną zasobność netto zrębów obecnego 
dziesięciolecia i średnią cenę sprzedaży drewna wielkowymiarowego 
tartacznego w ubiegłym roku daje kwotę 1 258 431 zł (słownie jeden 
milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden zł). Autor 
projektu nie podaje, jaki konkretny cel chce w ten sposób osiągnąć. 

RDLP Olsztyn W końcowej wersji projektu PZO przyjęto próg 5%. W 
założeniach do PUL Nadleśnictwa Spychowo mówi się o 
tym, że należy pozostawiać 10% powierzchni 
starodrzewu. Rodzi się pytanie, kiedy administracja LP 
wypowiada się na poważnie – czy wtedy, gdy walczy o 
zmniejszenie w PZO progu z 7% do 5%, czy też 
wówczas, gdy sama sobie narzuca jako cel 10%? Co do 
celu zwiększania powierzchni starodrzewi, to jest on 
oczywisty w świetle tego, że znaczna część przedmiotów 
ochrony wymaga starych drzewostanów jako elementu 
swoich siedlisk.   



 334

 2. Ograniczenie pozyskania na siedliskach wilgotnych w okresie 15.III-
30.VI 
Ograniczenie przychodów w okresie dziesięciolecia o 975 995 zł. (słownie 
dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 
złotych) Do wyliczenia przyjęto tylko miąższość grubizny olchowej 
pozyskiwanej średniorocznie w tym terminie (średnia 5 letnia 15.III – 
30.VI), zredukowaną powierzchniowym udziałem obszaru Natura 2000. 
Należy zaznaczyć że pozyskanie w tym okresie wynikało z uwarunkowań 
gospodarczych (zapotrzebowanie odbiorców na surowiec w tym okresie) i 
przyrodniczych (niemożność cięć zimą ze względu na brak mrozów). 
Autor projektu PZO nie podaje, jaki konkretny cel chce w ten sposób 
osiągnąć. 

RDLP Olsztyn Bez komentarza 

 3. Pozostawianie najstarszych drzewostanów przeszłorębnych . 
W projekcie pul dla nadleśnictwa Spychowo, na obszarze ostoi ptasiej 
Natura 2000, na lata 2013-2022 zaplanowano cięcia w drzewos5tanach 
przeszłorębnych, które w bieżącym dziesięcioleciu przekroczą wiek 
rębności o 50 i więcej lat , na łącznej powierzchni manipulacyjnej 86,51 
ha, o sumarycznej miąższości netto 12 605 m3, Po przemnożeniu przez 
średnią cenę drewna za rok 2012  otrzymujemy kwotę 2 349 068 zł. Koszt 
nie uwzględnia strat spowodowanych przez zaniechanie cięć niezbędnych 
ze względów hodowlanych i stanowiących kontynuację użytkowania w 
rębniach złożonych, gdzie zaprzestanie użytkowania wpłynie negatywnie 
na stan młodego pokolenia. Tu także nie jest podany konkretny cel 
proponowanych działań. 
Razem: 
Koszt obecnych zapisów planu (kwota netto), nie podlegający (Art.36 ust 3 
ustawy o ochr. przyr.) rekompensacie: 4 583 494 zł (słownie cztery 
miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery 
zł) 

RDLP Olsztyn W końcowej wersji projektu PZO ograniczono działanie 
do pozostawienia możliwie dużej liczby przestoi w 
drzewostanach, które przekroczyły wiek rębności o 
ponad 50 lat, w związku z czym uwaga jest nieaktualna. 

 Reasumując, liczymy na rzetelne i dokładne zapoznanie i odniesienie się 
do w/w uwag, gdyż zdaniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie dotychczasowy proces konsultacyjny dla tego obszaru nie 
zapewnia wystarczającej ochrony Lasów Państwowych, ponieważ 
zgłaszane uwagi są w sposób autorytarny odrzucane lub uwzględniane w 
sposób wypaczający ich sens. 

RDLP Olsztyn Przyjęto do wiadomości 
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 Zadanie: Powstrzymanie sukcesji na śródleśnych łąkach - Nie zabagnione 
śródleśne łąki dotychczas nie użytkowane rolniczo należy kosić raz na trzy 
lata albo corocznie wykaszać na nich 30% powierzchni, każdorazowo 
innej. W ramach zabiegu należy usuwać nalot i podrost drzew i 
powstrzymywać rozrost zakrzewień. 
Uwaga: W tym punkcie powinny  być wskazane konkretne lokalizacje, 
gdzie dane działanie ma być realizowane. 
Jak postępować w przypadku gruntów wydzierżawionych innym 
podmiotom? 

Nadleśnictwo Pisz Maksymalny zasięg gruntów, których może dotyczyć 
działanie, przedstawiono graficznie. Działanie polega na 
ochronie czynnej i nie będzie realizowane, jeżeli ze 
źródeł wymienionych w ustawie o ochronie przyrody nie 
zostaną wyasygnowane odpowiednie środki. Obawa o 
dzierżawców jest niezasadna, bo działanie z założenia 
dotyczy tych powierzchni łąk w zarządzie ALP, których 
nie ma komu kosić, bo nie zostały wydzierżawione. 

 Zadanie: Program restytucji cietrzewia metodą "born to be free"  - 
Utworzenie na podstawie dotychczasowych doświadczeń z metodą "born 
to be free" ośrodka restytucji cietrzewia. Ośrodek powinie być 
zlokalizowany w południowo-wschodniej części Puszczy Piskiej, w rejonie 
poklęskowym, w którym warunki siedliskowe są bliskie optimum dla 
cietrzewia. Ośrodek powinien pracować długofalowo, udoskonalając 
metodę "born to be free" poprzez badanie jej skuteczności i prowadzanie 
stosownych modyfikacji. Znaczna część ptaków wsiedlanych do 
środowiska powinna być śledzona telemetrycznie. Początkowym rejonem 
wsiedleń powinna być południowo-wschodnia część Puszczy, a następnie 
inne odpowiednie rejony na południowych, wschodnich i północno-
wschodnich obrzeżach OSOP oraz w innych historycznych ostojach 
cietrzewia w regionie (m.in. Bagna Nietlickie). 
 
Uwaga: Rejon poklęskowy w południowo-wschodniej części Puszczy 
Piskiej został w tej chwili całkowicie zagospodarowany. Oprócz 
odnowionych halizn i płazowin (na obszarze ok. 3500 ha) sukcesywnie 
wycinane są i odnawiane drzewostany przerzedzone i uszkodzone podczas 
huraganu. W chwili obecnej na obszarze tym w przeważającej części rosną 
uprawy i młodniki. Teren Lasu Ochronnego „Szast” (ok.475ha) podlega 
procesowi sukcesji naturalnej i założeniem jest aby w ten obszar nie 
ingerować w żaden sposób. Za około 10 lat tereny te wg Nadleśnictwa Pisz 
zupełnie odbiegały będą charakterem od optimum siedliskowego 
odpowiedniego dla cietrzewia. Zdaniem Nadleśnictwa Pisz należałoby 
zastanowić się nad wzmocnieniem populacji jeszcze istniejących (poza 
OSOP Puszcza Piska) a nie wsiedlać ptaki tam gdzie już ich brak, w 
dodatku bez rozpoznania siedliska oraz przyczyn wyginięcia cietrzewia na 
tym terenie. Ewentualny zapis mógłby dotyczyć rozważenia możliwości 
restytucji cietrzewia na obszarze ostoi. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono. Zdaniem wykonawcy PZO 
warunki siedliskowe w południowo-wschodniej części 
Puszczy są dla cietrzewia nadal stosunkowo dobre, a 
przy odpowiednim ich kształtowaniu (jeśli rozpoczęty 
zostanie program restytucji) można będzie je utrzymać 
przez wiele lat, odpowiednio modyfikując praktyki 
leśne. 
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p Zadanie: Pozostawianie drzew powalonych do wody - Na Krutyni, Pisie i 
Rybnicy oraz na jeziorach pozostawiać powalone drzewa w sposób nie 
zagrażający żegludze; docelowo poza rezerwatami ilość powalonych drzew 
powinna wynosić przynajmniej 3 szt. na km odcinka rzeki lub brzegu 
jeziora 
 
Uwaga: Działanie to nie powinno dotyczyć sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdą sytuację należy rozpatrywać 
indywidualnie i o pozostawieniu drzew powalonych powinni decydować 
zarządcy terenu. Podawanie konkretnej liczby pozostawionych 
powalonych drzew wydaje się niczym nieuzasadniona. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono – działania powinny w miarę 
możności być mierzalne. 

 Zachowanie trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan - 
Powstrzymanie się od przekształcania trwałych użytków zielonych na 
grunty orne oraz od sztucznego zalesiania bądź zatapiania (mała retencja) 
trwałych użytków zielonych i śródleśnych polan 
 
Uwaga: 
Wnioskuje się o podanie konkretnej lokalizacji proponowanych działań. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono, ponieważ działanie dotyczy 
wszystkich TUZ w ostoi. 

 Zadanie: Minimalizacja stosowania środków chemicznych w leśnictwie -
Wdrożenie zasad integrowanej ochrony lasu zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE 
 
Uwaga: Wdrażanie Dyrektyw należy do władz rządowych. Przepisy 
krajowe radykalnie ograniczają stosowanie środków chemicznych w 
leśnictwie. 

Nadleśnictwo Pisz W końcowej wersji projektu PZO zrezygnowano z tego 
działania. 

 Zadanie: Ograniczenie użytkowania drzewostanów nad wodami - W 
drzewostanach w pasie do 50 m od jezior i rzek na stokach nachylonych do 
wód pod kątem >15% i do 20 m od jezior i rzek na pozostałych terenach 
należy zachować ciągłość trwania drzewostanu 
 
Uwaga: Zaproponowany zapis jest zbyt szczegółowy. Proponuje się 
zmianę na: nad brzegami naturalnych cieków wodnych i jezior pozostawić 
pas drzewostanu szerokości 1 do 2 wysokości drzewostanu. Na pasie tym 
nie stosować rębni zupełnej – utrzymać trwałość lasu. 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, zmieniając zapisy 
dotyczące sposobu uzyskania ciągłości drzewostanów. 
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 Zadanie: Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – 
odnowienia - kład odnowień (upraw, nalotu i podrostu) na siedliskach 
grądowych powinien w poszczególnych wydzieleniach spełniać 
następujące warunki: a) na siedliskach Lśw: Lp>5%, Gb>5%, So<10%, 
Św<40%; b) na siedliskach LMśw: Lp>5%, Gb>5%, Db>10% So<10%, 
Św<60%; c) na siedliskach Lw: Lp>5%, Gb>5%, So<10%, Św<30%; c) na 
siedliskach LMw: Lp>5%, Gb>5%, Db>10% So<10%, Św<40%.  
 
Uwaga: Proponuje się usuniecie zapisu lub wprowadzenie zmiany na: 
działania gospodarcze (we wskazanych lokalizacjach) zwiększające udział 
graba i lipy  w drzewostanach Dodatkowo informuje się, iż kształtowanie 
składów upraw dotyczy terenu całych nadleśnictw, jest przedmiotem PUL 
(jest przedmiotem otwartej dyskusji na KZP), a nie PZO.   

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, wprowadzają bardzo 
ogólne zapisy dotyczące odnowień. 

 Zadanie: Utrzymanie miąższości drzewostanów i powierzchni starodrzewi 
- O ile nie stoi to w sprzeczności z potrzebami hodowlanymi lasów, w 
poszczególnych nadleśnictwach w granicach OSOP należy utrzymać lub 
zwiększyć miąższość drzewostanów i powierzchnię drzewostanów ponad 
100-letnich. 
 
Uwaga: Zapis nie powinien odnosić się do utrzymania miąższości 
drzewostanów, a do utrzymania powierzchni drzewostanów. Zachowania 
trwałości lasu na obszarze poszczególnych Nadleśnictw. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo, usuwając zapisy 
dotyczące miąższości. 

 Zadanie: Pozostawianie kęp starodrzewu - Pozostawianie do naturalnego 
rozpadu kęp starodrzewu o powierzchni > 5a i >7% każdej powierzchni 
manipulacyjnej. Kępy wybierać tak, aby objęły drzewostany najbardziej 
zbliżone do naturalnych dla danego siedliska 
 
Uwaga: Obecnie kępy do naturalnego rozpadu stanowią min.5% 
drzewostanu przeznaczonego do użytkowania rębnego, zdaniem 
Nadleśnictwa tak powinno pozostać. 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono. 
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 Pozostawianie martwych i zamierających drzew - Pozostawianie w 
drzewostanach ponad 40-letnich drzew zamierających, o ile nie stwarzają 
zagrożenia sanitarnego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. 
Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich >30% posuszu jałowego.
 
W zależności od położenia danego drzewostanu udział pozostawianego 
posuszu jałowego może być różny (np. w miejscach w pobliżu 
miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie ), dlatego podawanie 
konkretnych liczb wydaje się nieuzasadnione. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono. 

 Zadanie: Pozostawienie najstarszych drzewostanów przeszłorębnych  -
Pozostawienie jako przestoje części starych drzew w drzewostanach 
przeszłorębnych, które przekroczyły wiek rębności o ponad 50 lat. 
 
Uwaga: Proponuje się zmianę zapisu na: „Pozostawienie przestoi  w 
drzewostanach przeszłorębnych”. 
 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono częściowo. 

 Zadanie: Zapewnienie obecności zrębów zupełnych w borach - Rębnie 
zupełne IB powinny stanowić przynajmniej 80% powierzchni rębni na 
siedliskach Bsw i przynajmniej 50% powierzchni rębni na siedliskach 
BMsw 
 
Uwaga: Rębnia zupełna IB jest głównie stosowaną rębnią na 
wymienionych siedliskach- zapis wydaje się zbyteczny 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono – działanie pozostało w nieco 
zmienionej formie. 

 Zadanie: Ograniczenie rębni zupełnych w olsach i łęgach - Rębnie złożone 
powinny stanowić przynajmniej 50% powierzchni rębni na siedliskach OL 
i OLJ 
 
Uwaga: Można dążyć do ograniczenia rębni zupełnych, ale o ostatecznym 
doborze rębni powinny decydować aspekty hodowlane np potrzeby 
konkretnego gatunku drzewa, który będzie na danej powierzchni 
odnawiany. 
 

Nadleśnictwo Pisz W końcowej wersji projektu PZO działanie ograniczono 
do siedlisk OLJ. PZO nie narzuca konkretnych 
rozwiązań w konkretnych lokalizacjach. 
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 Zadanie: Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych -
czyszczenia i trzebieże - Czyszczenia i trzebieże na siedliskach grądowych 
(Lsw, LMsw, Lw, LMw) prowadzić tak, aby we wszystkich warstwach 
(nalot, podrost, drzewostan) promować gatunki grądowe (lipa, grab, dąb, 
jesion, wiąz górski). 
 
Uwaga: Właśnie takie działania są podejmowane- zapis wydaje się 
zbyteczny. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono – działanie pozostało. 

 Zadanie: Przebudowa drzewostanów na siedliskach grądowych – rębnie -
Na siedliskach grądowych (Lsw, LMsw, Lw, LMw), w których łączny 
udział sosny i świerka wynosi poniżej 80% stosować rębnię IVD z 
okresem odnowienia min. 40 lat. Na pozostałych siedliskach grądowych 
stosować rębnię IVD, IIIB lub IIIA. Stosowanie innych rębni należy 
stosować wyjątkowo (np. w drzewostanach negatywnych).   
 
Uwaga: Można dążyć do ograniczenia rębni zupełnych na wymienionych 
siedliskach, ale o ostatecznym doborze rębni powinny decydować aspekty 
hodowlane. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagę uwzględniono w części , uelastyczniając 
znacznie zapisy dotyczące wyboru rębni na siedliskach 
grądowych. 

 Zadanie: Ograniczenie hałaśliwych prac na siedliskach żurawia i 
samotnika - Na siedliskach OL, OLJ, BMb i LMb zaniechać wycinki 
(czyszczenia, trzebieże, użytkowanie rębne) w okresie od 1 marca do 30 
czerwca. 
 
Uwaga: Taki  zakaz  uniemożliwia prowadzenie gospodarki leśnej na 
wymienionych siedliskach przez 4 miesiące, co się kłóci z ogólnym 
założeniem Natury 2000 (nie wprowadza się zakazów, gospodarka leśna 
jest prowadzona).  W ramach stosowania dobrych praktyk leśnych przed 
każdym zabiegiem gospodarczym związanym z pozyskaniem drewna 
nadleśnictwo wykonuje wewnętrzną ocenę oddziaływania zabiegów 
gospodarczych na bioróżnorodność. Jest to procedura mająca na celu 
przeanalizowanie zaplanowanych prac i takie ich wykonanie, aby 
zminimalizować ewentualny negatywny wpływ na cenne obiekty 
przyrodnicze. W ramach tej oceny w razie potrzeby można zmodyfikować 
termin wykonania danego zabiegu. 
W związku z powyższym wnioskuje się o usuniecie zapisu. 

Nadleśnictwo Pisz Uwagi nie uwzględniono . W końcowej wersji projektu 
PZO termin początkowy przesunięto na 15 marca. Zapis 
dotyczy znikomego odsetka użytkowanych powierzchni. 



 340

 Zadanie: Opracowanie programu poprawy infrastruktury służącej 
zarządzaniu ruchem turystycznym - Opracowanie programu służącego 
ochronie miejsc ważnych dla populacji ptaków będących przedmiotami 
ochrony poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem turystycznym. Program 
powinien obejmować: a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania 
istniejących szlaków turystycznych z uwzględnieniem korekt przebiegu w 
miejscach, gdzie szlaki zagrażają ważnym ostojom; b) wytyczenie i 
oznakowanie ewentualnych nowych szlaków w rejonach atrakcyjnych 
krajobrazowo, w których ruch turystyczny nie zagraża walorom 
przyrodniczym; c) doposażenie istniejących i nowych szlaków w 
infrastrukturę służącą turystyce pieszej i rowerowej (przystanki ze ławami, 
wiatami i koszami na śmieci, punkty widokowe, tablice informacyjno-
edukacyjne);  d) odnowienie i uzupełnienie oznakowania form ochrony 
przyrody (Natura 2000, Mazurski Park Krajobrazowy, rezerwaty, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu), w tym ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych; e) 
podniesienie standardu leśnych pól biwakowych poprzez modernizację
i/lub uzupełnienie wyposażenia; f) weryfikację i ewentualne korekty sieci 
dróg leśnych otwartych dla ruchu oraz sieci znaków zakazu wstępu do 
ostoi zwierzyny i szlabanów na drogach leśnych przecinających tereny 
szczególnie wrażliwe 
 
Uwaga: Jest to działanie nieuprawnione na obszarach objętych inną niż 
Natura 2000 formą ochrony (MPK, użytki ekologiczne, OChK, rezerwaty). 
Plany MPK i rezerwatów zawierają programy zarządzania ruchem 
turystycznym (przekonsultowane).  
Wnioskuję o wykreślenie pdpkt. d. 
Wnioskuję o wykreślenie pdpkt.e oraz f – program zagosp.turyst. i 
utrzymania infrastruktury drogowej w LP musi uwzględniać szerszy aspekt 
niż tylko ochrona ptaków. Zapis zawłaszcza kompetencje zarządza-jących 
terenem.  
Generalnie zadanie jest nieuzasadnione – wynika z niego, że chodzi o 
turystykę lądową, a ta jako zagrożenie w materiale „Zagrożenia dla 
przedmiotów ochrony” została wskazana jedynie w przypadku kani, bielika 
i orlika. Należałoby w PZO wskazać konkretne szlaki do korekty i jest 
gotowy program. W przeciwnym wypadku zachodzi podejrzenie, że celem 
działania jest zapewnienie frontu robót konkretnemu wykonawcy. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagi nie uwzględniono. MPK zajmuje  tylko ok. 30% 
OSOP. Ogromna większość biwaków leśnych znajduje 
się nad wodami i tym samym służy  zarządzaniu ruchem 
turystycznym zarówno na lądzie jak i na wodzie i na 
brzegach jezior. Program ma powstać we współpracy z 
zainteresowanymi gminami i nadleśnictwami. 
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 Zadanie:  Nowe linie elektroenergetyczne bezpieczne dla ptaków -
Uwzględnianie w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu następujących wymogów dotyczących nowych i 
przebudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
i wysokiego napięcia:  a) o ile to tylko możliwe, linie należy prowadzić
wzdłuż dróg; b) linie nie mogą przebiegać w odległości mniejszej niż 100 
m od jezior oraz większych mokradeł; c) linie powinny w miarę 
możliwości omijać użytki zielone d) należy stosować kable izolowane; e) 
konstrukcja i rozmieszczenie elementów linii na słupach musi eliminować
ryzyko porażenia dużych ptaków 
 
Uwaga: Wnioskuję o zmianę zapisu pkt.b) na treść: „ linie nie powinny 
przebiegać w odległości mniejszej niż 100 m od jezior oraz większych 
mokradeł” oraz fragmentu pkt. d) z treści „musi eliminować” na „powinno 
eliminować”. W obecnej formie zapisu warunki są niemożliwe do 
spełnienia i organ nadzorujący jest narażony na ryzyko niedopilnowania 
wymogów i zaniechania działań naprawczych w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, za co będzie ponosił odpowiedzialność. Z mojego 
rozpoznania wynika, że doświadczenie PGE wskazuje, iż nie ma takiej 
konstrukcji  linii, która całkowicie eliminuje ryzyko porażenia ptaków. 
Poza tym dobrze byłoby zdefiniować, co to są  „większe mokradła”, żeby 
była szansa je ominąć. 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono w części, uelastyczniając zapisy 
dotyczące lokalizacji. 
 

 Zadanie: Przebudowa niebezpiecznych linii napowietrznych SN -
Przebudowa wytypowanych linii napowietrznych, polegająca na eliminacji 
ryzyka porażeń i ograniczeniu ryzyka kolizji. 
 
Uwaga: Odpowiedzialnym powinien być RDOŚ, bo będzie pozyskiwać 
fundusze i zlecać zadanie do realizacji. Zakład energetyczny jest tylko 
wykonawcą i jego odpowiedzialność wynika z konstrukcji umowy o 
wykonanie. 
 

Nadleśnictwo Giżycko Uwagę uwzględniono 
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 W końcowej części prezentacji z dnia 4.09.2012 postawiono tezę, że wskazane jest 
sporządzenie planu ochrony dla terenów nieleśnych. Brak takiej potrzeby dla terenów 
leśnych uzasadniono trudnością w wykonaniu opracowania. Natomiast plan ochrony 
dla terenów nieleśnych jest łatwy do wykonania ze względu na brak planów 
zagospodarowania przestrzennego. Sądzę, że należy się zdecydować, czy stan 
przedmiotów ochrony wymaga wprowadzenia bardziej restrykcyjnych sposobów 
ochrony niż jest to dopuszczalne w PZO czy też nie. Jeśli tak, to proszę zdefiniować 
obszary, a nie formy własności, na których restrykcje powinny być wprowadzone. 
Biorąc pod uwagę biologię przedmiotów ochrony, związanych głównie z biotopem 
leśnym i wodnym, jak również, strukturę użytków gruntowych w granicach OSOP, 
grunty nieleśnę nie stanowią o szczególnej wrażliwości ostoi i chronienie ich przed 
potencjalną zabudową mija się z celem. W zupełności wystarczą wskazania do planów 
zagospodarowania przestrzennego, jakie daje PZO.  

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Brak potrzeby sporządzania planu ochrony dla terenów 
leśnych nie wynika z trudności, tylko z tego, że ustalenia 
PZO będą transponowane do planów urządzania lasów i 
realizowane w ramach planowej gospodarki leśnej 
obejmującej praktycznie wszystkie lasy. Potrzeba 
sporządzenia planu ochrony dal terenów nieleśnych nie 
wynika z łatwości jego sporządzenia tylko z tego, że 
plan ochrony daje możliwość skutecznego wdrożenia 
wskazań PZO dotyczących gospodarki przestrzennej. 

 Zawarte w prezentacji sformułowanie, że „plan ochrony może być tanią i skuteczną 
alternatywą regulującą zagospodarowanie i użytkowanie gruntów na terenach 
nieieśnych ważnych dla przyrody" w kontekście przedstawionego wcześniej 
stwierdzenia, że „miejscowe plany są bardzo drogie” wprowadzają odbiorcę w błąd 
poprzez  sugerowanie, że plan ochrony zwolni samorządy z obowiązku sporządzania 
studiów lub planów zagospodarowania przestrzennego. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Uwagi nie uwzględniono 

 Korekta do proponowanego Planu Zadań Ochronnych OSOP Puszcza 
Piska. 
Nazwa Działania: 
- Objęcie ochroną strefową gniazd Błotniaka i Bociana Białego, 
- Budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę w zlewniach jezior -
prosimy dodać do istniejącego opracowania – Działania - Budowa płyt 
gnojowych i zbiorników na gnojówkę w zlewniach jezior i na terenach 
wodonośnych, w bliskim sąsiedztwie jezior i innych zbiorników wodnych. 
Zakres prac - Budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę w 
gospodarstwach hodowlanych, w zlewniach jezior i na terenach 
wodonośnych, w bliskim sąsiedztwie Jezior i innych zbiorników wodnych. 
Zakaz pryzmowania obornika w pryzmach polowych w szczególności dla 
ferm drobiu powyżej 240DPJ na terenach wodonośnych, w bliskim 
sąsiedztwie jezior i innych zbiorników wodnych i na obszarach żerowisk 
podmiotów chronionych (bocian, żuraw, błotniak...). 
Uzasadnienie. 
Pryzmowanie obornika bezpośrednio na gruncie prowadzi do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i zmniejsza powierzchnię żerowisk
podmiotów chronionych. 

Stowarzyszenie Miłośników 
Mazur i Kozłowa w gminie 
Sorkwity 

Uwagę uwzględniono w części, wprowadzając zapis o 
zaniechaniu składowania obornika pobliżu wód. 
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 Punkt 6 - Ustalenie działań ochronnych - bezprzedmiotowe jest obecnie 
powtarzanie uwag, które Nadleśnictwo szczegółowo opisało przy 
poprzednich wersjach projektu PZO. Przypomnę tylko, że według 
wytycznych GDOŚ umieszczenie w PZO jako odpowiedzialnych za 
wykonanie zadań podmiotów innych niż tam wyszczególnione, wymaga 
zgody tych podmiotów - przypuszczam, że zostało to przeoczone w 
przypadku np. zarządców przystani i zakładów energetycznych. Dziwi 
fakt, że wyliczono koszty (w wysokości 1 min zł) na realizację przez 
policję jej zadań ustawowych (działania porządkowe), natomiast na np. 
ARiMR nałożono działania nie będące jej właściwością (B8 -
kontrolowanie miejsc składowania obornika) jako działania wykonywane 
bez kosztów. Niepoprawny jest Rodzaj działania B23, według którego 
odpowiedzialnymi za przesunięcie terminu polowań na cyraneczkę są koła 
łowieckie i nadleśnictwa przy zatwierdzaniu planów pozyskania 
zwierzyny. Informuję, że rozporządzenie ministra w sprawie okresów 
polowań może zmienić tylko minister nowym rozporządzeniem. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Działania polegające na kontroli zgodności gospodarki 
rolnej z obowiązującymi przepisami, w tym z planami 
zadań ochronnych Natura 2000, należą do 
podstawowych zadań ARIMR. Minister może zmienić 
terminy polowań w całym kraju, natomiast nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby koła łowieckie w granicach OSOP 
odstąpiły od pozyskiwania cyraneczki przed 15 
września. 

 Nowymi zapisami w tym rozdziale są również zadania oznaczone 
symbolami C1-C4, a polegające na sporządzaniu sprawozdań lub 
prowadzeniu kontroli przez podmioty odpowiedzialne. Trudno doszukać 
się w tych zadaniach celu związanego z ochroną obszaru - służyć mają 
bliżej nieokreślonej analizie i gromadzeniu przez RDOŚ. W prawidłowym 
systemie zarządzania sprawozdawczość jest podstawowym narzędziem 
monitoringu. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Wymienione działania należą do przewidzianej w 
szablonie PZO kategorii działań dotyczących 
„monitoringu realizacji działań ochronnych”, których nie 
należy mylić z działaniami z zakresu „monitoringu 
przedmiotów ochrony”, wyszczególnionymi w punkcie 
7. 

 Z treści rozdziału 7 - Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu 
ochrony przedmiotów ochrony - wynika, że sprawozdawczość w 
monitoringu nie ma żadnego znaczenia. Może warto się zastanowić, czy 
opłaca się obciążać wykonawców zadań zbędnym obowiązkiem i 
gromadzić w RDOŚ niepotrzebną makulaturę. Rozdział w zasadzie nie 
opisuje działań w zakresie monitoringu, a metodę rozliczenia planu 
dziesięcioletniego. Monitoring ma na celu reagowanie na zjawiska 
niekorzystne, natomiast w świetle zapisów rozdziału zarządzający 
obszarem nie ma żadnych możliwości wpływania na sytuację w obszarze. 
Przy przyjęciu terminu monitoringu „na koniec okresu objętego PZO” 
może dokonać jedynie samorozliczenia, do końca nie mając pewności czy 
wypadnie ono korzystnie. Jest to o tyle niekomfortowa sytuacja, że pojęcie 
nadzoru jest nierozerwalnie związane z tzw. „pełną odpowiedzialnością".  

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Działania z zakresu monitoringu przedmiotów ochrony 
mają być realizowane z różną częstotliwością, w 
zależności od stopnia zagrożenia poszczególnych 
populacji. O tym, czy stan chronionych populacji nie 
pogorszy się, nie zdecyduje częstotliwość liczeń, tylko 
(jeśli już) sposób realizacji działań ochronnych, a ten 
będzie monitorowany corocznie. 
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 Rozdział 10 - Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic-zamiar 
włączenia do SDF kormorana czarnego, a przede wszystkim ustalenie go 
jako przedmiotu ochrony w obszarze, stanowi dla RDOŚ duże ryzyko 
zamknięcia sobie możliwości jakiegokolwiek działania w sytuacji 
konieczności odstąpienia od zakazów obowiązujących dla tego gatunku. W 
projekcie PZO nie zdefiniowano dla kormorana żadnych zagrożeń, nie 
wymaga on też, jak wynika z treści, działań ochronnych, sam natomiast 
stwarza zagrożenie dla jednego z przedmiotów ochrony. Umieszczenie go 
w SDF może okazać się w przyszłości bardzo niewygodne. 

Nadleśnictwo Giżycko –
Grażyna Czalej-Gawrycka 

Kormoran został uwzględniony w liście przedmiotów 
ochrony ponieważ jego lokalna populacja stanowi 
znacznie więcej niż 1% populacji krajowej. PZO ustala 
jedno działanie związane z kormoranem, mianowicie 
„Realizację działań wynikających z krajowej lub 
regionalnej strategii bądź programu zarządzania 
populacjami kormorana” 

 Punkt Ustalenie działań ochronnych - A16 Powstrzymanie sukcesji na 
śródleśnych łąkach – podtrzymuje się zdanie, że organem 
odpowiedzialnym za wykonanie tego działania powinien być RDOŚ, 
natomiast wykonawcą może być Nadleśnictwo po zapewnieniu środków 
finansowych. Gospodarka łąkowo-rolna jest działalnością dodatkową poza 
gospodarką leśną.    

Nadleśnictwo Pisz – Robert 
Trąbka 

Uwagę uwzględniono 

 Informujemy, iż miejscowości Wojnowo, Warnowo, Głodowo Duże i Małe 
ujęte są w strefie krajobrazowej zmienianego właśnie planu ochrony 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wobec powyższego wnosimy o 
odpowiednie skorygowanie zawartej zabudowy tak, by zmiany wykonane 
przez MPK w jego planie ochrony były uwzględnione w PZO. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

W końcowej wersji projektu PZO uwzględniono 
projektowane zmiany planu ochrony MPK, uzgodnione 
ostatnio pomiędzy MPK a Gminą Ruciane-Nida. 

 Co do możliwości wskazania obszaru zwartej zabudowy we wschodniej 
części wsi Wejsuny to nadal wnosimy o objęcie tego terenu zwarta 
zabudową, ponieważ nieruchomości te są zagospodarowane w sposób 
wyjątkowo intensywny, a umożliwienie zabudowy tego terenu spowoduje 
opracowanie planu miejscowego, który uporządkuje zabudowę. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Uwagę uwzględniono 

 Oddalając w swym piśmie z dnia 15 lipca br. nasz wniosek o objęcie 
zwartą zabudową Wojnowa oraz wschodniej części Wejsun powoływał się 
Pan w przypadku Wojnowa na obowiązujący plan MPK i umiejscowienie 
tej wsi w strefach EE 6 i EE 13, jednakże w przypadku Wejsun tak 
obowiązujący jak i zmieniany plan ochrony MPK przewiduje dla 
wnioskowanego przez nas terenu strefę II - zdegradowaną. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Uwagę uwzględniono 
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 W pkt. 1.4 w tekście projektu PZO dla obszaru Natura 2000 podkreśla się, 
że ustalenie w nim wskazań nie rodzi obowiązku zmiany dokumentów 
takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
jednak art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody /Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm./stanowi, że projekt planu 
ochrony zawiera wskazania do zmian m.in. w istniejących studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W związku z 
powyższym prosimy o odpowiedź, czy po wejściu w życie projektu PZO 
dla obszaru Natura 2000 zaistnieje konieczność zmian opracowanych już 
dokumentów tj. zmiany studium i obowiązujących planów i kto będzie 
ponosił koszty zmiany tych dokumentów. 

Ewa Rogowska Urząd Miejski w 
Piszu 

Wyrażone w projekcie PZO stanowisko wynika między 
innymi z wytycznych GDOŚ do sporządzania projektów 
PZO. W wytycznych mówi się, że stwierdzenie 
występowania w istniejących dokumentach 
planistycznych „ryzykownych” ustaleń „nie pociąga … 
za sobą obowiązku zmiany planu przez gminę, ale jest 
informacją, że realizacja takich zapisów studiów lub 
planów może napotkać na problemy w procedurze 
ocenowej”. 

 W przypadku gminy Ruciane-Nida spełnienie punktu A18, podpunkt b, w 
tabeli Ustalenie działań ochronnych - w niektórych lokalizacjach może być 
niemożliwe, natomiast podpunktu c może być co najmniej problematyczne 
z uwagi na fakt, iż gmina nasza składa się w większości z lasów oraz 
użytków zielonych. Podobnie sprawa ma się z zaleceniami do dokumentów 
planistycznych.  

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Uwagę uwzględniono łagodząc zasady lokalizacji linii 
napowietrznych. 

 W działaniu A21 proponujemy uzależnić wielkość obszaru podlegającemu 
inwentaryzacji od zamierzenia, nie zaś obligatoryjnie wskazywać co 
najmniej 500 metrowy promień. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Uwagę uwzględniono częściowo, dopuszczając 
możliwość zmniejszenia strefy w przypadku 
infrastruktury liniowej. 



 346

 W punkcie 8. Wskazania do dokumentów planistycznych wskazano, iż 
mapy do prognoz powinny zawierać wyniki inwentaryzacji roślinności w 
obszarze planu oraz w promieniu 300 metrów. Naszym zdaniem spowoduje 
to nie tylko przedłużenie sporządzenia planów miejscowych ale również 
podniesie koszty opracowania dokumentów planistycznych, które to będzie 
musiała pokryć gmina. Prosimy wobec tego o jednoznaczne określenie czy 
nastąpi konieczność zmian w dokumentach czy też może ona nastąpić po 
dokonanej ocenie czy też nie nastąpi w ogóle. Dodatkowo wnosimy o 
opracowanie załączników do PZO w formie map w skali 1:5000 dla 
miejscowości, w których wyznaczono obszary zwartej zabudowy. Takie 
załączniki pozwolą na dokładne określenie przebiegu zwartej zabudowy po 
granicy działek. Z doświadczenia w uzgodnieniach wykonywanych przez 
RDOŚ w Olsztynie wynika, iż pozostawienie załącznika nr 37 w skali 
1:50000 spowoduje dowolność interpretacyjną organu uzgadniającego. 
Posługując się proponowaną przez Pana skalą 1 mm na mapie odpowiada 
50 m w terenie, co w praktyce może oznaczać jedną lub dwie działki. 
Biorąc pod uwagę ogromny wpływ na PZO na zabudowę gminy takie 
niedopowiedzenia mogą skutkować znacznymi problemami i powodować 
konflikty społeczne. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Gminy nie będą miały obowiązku zmiany studiów i 
planów w związku z wejściem w życie PZO, natomiast 
przedstawiając zmianę studium/planu do uzgodnień 
powinny zadbać, by była ona zgodna z PZO.  W 
wytycznych GDOŚ do sporządzania PZO mówi się, że 
stwierdzenie występowania w istniejących dokumentach 
planistycznych „ryzykownych” ustaleń „nie pociąga … 
za sobą obowiązku zmiany planu przez gminę, ale jest 
informacją, że realizacja takich zapisów studiów lub 
planów może napotkać na problemy w procedurze 
ocenowej”. Granice zwartej zabudowy będą 
przedstawione w formie plików wektorowych lub 
ortofotomap w skali 1: 5000. 

 Zdecydowanie nie zgadzamy się na pozostawienie wpisu o całkowitym 
zakazie zabudowy poza obszarami zwartej zabudowy na terenie 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Godzi to zdecydowanie w interes 
gminy oraz jej mieszkańców dodatkowo ingerując we władztwo 
planistyczne zagwarantowane przez ustawę o samorządzie. 

Jacek Schramke Urząd Miasta i 
Gminy Ruciane -  Nida 

Zapis zmieniono, dopuszczając lokalizację budynków na 
gruntach zabudowanych i zurbanizowanych, co oznacza 
możliwość m.in. uzupełniania o nowe obiekty 
istniejących siedlisk rolniczych (oczywiście o ile nie jest 
to sprzeczne z innymi przepisami, w tym z planem 
ochrony  MPK.) 

 Na załącznikach graficznych do projektu PZO dla obszaru Natura 2000, 
zaznaczono propozycje lokalizacji pomostów. Urząd Miejski w Piszu 
wnioskuje, by w tekście projektu PZO dla obszaru Natura 2000 i w 
legendzie do załączników graficznych miejsca te określały możliwość 
lokalizacji również budowli hydrotechnicznych takich jak: porty, baseny, 
pirsy, nabrzeża slipy. Zaznaczyć należy, że na terenie jeziora Śniardwy, 
wykonanie pomostów jest przedsięwzięciem nieracjonalnym, z uwagi na 
duży napór lodu, a inwestorzy przyjmują rozwiązania w postaci grobli i 
pirsów. 

Ewa Rogowska Urząd Miejski w 
Piszu 

Uwagę uwzględniono 
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 Załącznik graficzny do projektu PZO przygotowany jest bez skali 
umożliwiającej odczytanie i zlokalizowanie działek geodezyjnych, które 
zostały wskazane jako tereny w granicach zwartej zabudowy. Określenie 
jakiejkolwiek odległości lub lokalizacji terenów w granicach zaznaczonych 
na mapie zgodnych z legendą, nie jest możliwe przy wykorzystaniu mapy 
bez skali. Ponadto, wnioskujemy, by załączniki graficzne do projektu PZO 
obszaru Natura 2000 wykonane były na tzw. ortofotomapach, by 
umożliwiły zlokalizowanie obszarów zwartej zabudowy. 

Ewa Rogowska Urząd Miejski w 
Piszu 

Przekazane do konsultacji ortofotomapy 
z granicami zwartej zabudowy posiadały „linijkę” 
pozwalającą zawsze ustalić skalę podglądu lub wydruku 
mapy. 

 Szczegółowe propozycje zmian granic zwartej zabudowy i miejsc 
dopuszczalnej lokalizacji pomostów, przedstawione w formie graficznej na 
ortofotomapach lub mapach ewidencyjnych. 

Gmina Pisz 
Gmina Ruciane-Nida 
Gmina Mikołajki 
Gmina Świętajno 
Gmina Piecki 
Gmina Orzysz 
Mazurski Park Krajobrazowy 

Uwagi uwzględniono w części. Mapę przeglądową 
wprowadzonych zmian przekazano gminom i MPK. 
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 350

40. Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowogród na lata 2009-2018. Wyk. BULiGL 
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