
 
 

ZARZĄDZENIE NR ……… 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE 

z dnia ……… 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Lasy Skaliskie PLB280011 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Skaliskie 
PLB280011, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

1.2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000. 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony określa załącznik 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 
i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Wskazania do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Budry oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
gminy Banie Mazurskie, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                           

1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i 

Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, 

poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. Nr 985. 
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Załączniki do zarządzenia Nr    
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Olsztynie 
z dnia    r. 

 

Załącznik nr 1 

Opis granicy obszaru Natura 2000. 
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Załącznik nr 2 

Mapa obszaru Natura 2000. 
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Załącznik nr 3 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 
przedmiotami ochrony. 

 

Lp. Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

1. A089  
Orlik krzykliwy  
Aquila pomarina 

Stanowiska 
łącznie w 
obszarze 

kolizje z liniami 
energetycznymi i 
elektrowniami wiatrowymi 
(D02.01.01, C03.03),  
brak stref ochronnych wokół 
wszystkich stanowisk 
lęgowych (G05.07) 
  

degradacja żerowisk w 
wyniku zmiany sposobu 
użytkowania gruntów 
(A02.01) lub zalesiania 
(B01) 
 

2. A122  
Derkacz  
Crex crex 

Stanowiska 
łącznie w 
obszarze 

zbyt wczesne terminy 
koszenia łąk (A03), 
zaprzestanie użytkowania 
rolniczego terenów 
trawiastych (A02.01),  
samoistne zarastanie i 
zalesianie łąk (B01)  
presja drapieżników: norka 
amerykańska, jenot, 
lis(K03.04).  
zamiana łąk w pola uprawne 
(A02.01)  

zabudowa terenów otwartych 
(E01.03) 

3. A127  
Żuraw  
Grus grus 

Stanowiska 
łącznie w 
obszarze 

kolizje z napowietrznymi 
liniami energetycznymi i 
elektrowniami wiatrowymi 
(D02.01.01, C03.03) 

osuszanie mokradeł 
(J02.01.02),  
 

4. A236 Dzięcioł 
białogrzbiety 
Dendrocopos 
leucotos 

Stanowiska 
łącznie w 
obszarze 

utrata i degradacja siedlisk w 
wyniku usuwania z 
drzewostanów martwych i 
dziuplastych drzew (B02.04),  
zbyt mała ilość starych 
drzewostanów (B02.02) 

prowadzenie prac leśnych w 
okresie lęgowym ptaków 
(B07) 
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Załącznik nr 4 

Cele działań ochronnych. 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1. 
A089  
Orlik krzykliwy  
Aquila pomarina 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony  
– szczególna ochrona miejsc gniazdowania i żerowisk 

2. 
A122  
Derkacz Crex crex 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony  
– szczególna ochrona biotopów lęgowych 

3. 
A127  
Żuraw Grus grus 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony 
– szczególna ochrona miejsc jesiennych zlotowisk 

4. 
A236  
Dzięcioł białogrzbiety  
Dendrocopos leucotos 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony 
– szczególna ochrona biotopów lęgowych 
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Załącznik nr 5 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 
wykonania 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za wykonanie 

A089  
Orlik krzykliwy  
Aquila 
pomarina 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie 
wszystkich 
stanowisk 
gatunku 
ochroną 
strefową  

Objęcie wszystkich gniazd 
ochroną strefową zgodnie z Rozp. MŚ z 
dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237, 
poz.1419) 

Miejsca 
gniazdowania 
gatunku znane oraz 
nowe, 
identyfikowane 
podczas 
inwentaryzacji 

Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ 
w Gdańsku, 
Nadleśnictwo Czerwony 
Dwór 

2 Ochrona 
żerowisk 

Zapobieganie zalesianiu użytków 
zielonych stanowiących żerowiska orlika 
krzykliwego  

Wszystkie użytki 
zielone na terenie 
ostoi 

Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ w Olsztynie, 
właściciele gruntów, 
ARiMR  

3 Ochrona 
populacji 

Zapobieganie lokalizacji farm wiatrowych 
w obrębie ostoi i w odległości 20 km od 
jej granic  

Cały obszar ostoi Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ w Olsztynie, 
gminy Banie Mazurskie 
i Budry, starostwa 
powiatowe w Gołdapi i 
Węgorzewie  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 
populacji 

Liczenie zajętych terytoriów lęgowych Cały obszar ostoi Corocznie wg 
metodyki GIOŚ 

RDOŚ 
w Olsztynie, 
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lęgowej OTOP, inne organizacje 
przyrodnicze, przy 
współudziale 
Nadleśnictwa Czerwony 
Dwór 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Aktualizacja 
wiedzy o 
występowaniu 
gatunku 

Wykonanie dokładnej inwentaryzacji 
aktualnie zajmowanych gniazd 

Cały obszar ostoi Jednorazo-wo w 
2014 lub 2015 r.  

RDOŚ 
w Olsztynie, 
OTOP, inne organizacje 
przyrodnicze, przy 
współudziale 
Nadleśnictwa Czerwony 
Dwór 

A122 Derkacz 
Crex crex  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Użytkowanie 
łąk 

Stosowanie koszenia 1 raz w roku 
(działanie obligatoryjne).  
Stosowanie koszenia po 31 VII, na 
wysokości 5-15 cm, rozłożenie koszenia 
większych powierzchni łąk na kilka dni 
(działania fakultatywne)  

Siedliska lęgowe na 
użytkach zielonych 
w obrębie ostoi 

Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

ARiMR, RDOŚ 
w Olsztynie, 
właściciele/  
zarządcy gruntów  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrzymanie 
odpowiedniej 
struktury 
siedlisk  
lęgowych 

Utrzymanie ekstensywnego 
wykorzystania użytków zielonych, 
niezabudowywanie, niezalesianie i 
niezamienianie ich w pola uprawne, 
prowadzenie ekstensywnego wypasu  

Siedliska lęgowe na 
użytkach zielonych 
w obrębie ostoi 

Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

ARiMR, RDOŚ 
w Olsztynie, 
właściciele/  
zarządcy gruntów 

2 Ochrona 
populacji 

Redukcja populacji norki amerykańskiej, 
przez odstrzał lub odłów, redukcja 

Siedliska lęgowe na 
użytkach zielonych 

Cały okres 
obowiązywania 

PZŁ 
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populacji jenota i lisa przez odstrzał w obrębie ostoi Planu 

3 Ochrona 
populacji 

Zapobieganie lokalizacji ferm norki 
amerykańskiej na terenie ostoi i w 
odległości co najmniej 50 km od jej granic  

Cały obszar ostoi  Cały okres  
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ w Olsztynie, 
gminy 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 
populacji 
lęgowej 

Liczenie odzywających się samców  Wybrane 
powierzchnie 
badawcze 

Co 3 lata wg 
metodyki GIOŚ 

RDOŚ 
w Olsztynie, 
OTOP, inne organizacje 
przyrodnicze  

A127 Żuraw 
Grus grus  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Ochrona 
siedlisk 

Zabezpieczenie miejsca jesiennych 
zlotowisk na śródleśnym bagnie Minta. 
Wykonanie odpowiedniego urządzenie 
hydrologicznego umożliwiającego 
regulację poziomu wody na Kanale 
Minckim odprowadzającym wodę z bagna 
Minta, aby zachować odpowiedni poziom 
wody na tym torfowisku.  

Kanał Mincki  2014 lub 2015 r.  RDOŚ w Olsztynie,  
RZGW 

2 Ochrona 
populacji 

Zapobieganie lokalizacji farm wiatrowych 
w obrębie ostoi i w odległości 20 km od 
jej granic  

Cały obszar ostoi Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ w Olsztynie, 
gminy Banie Mazurskie 
i Budry, starostwa 
powiatowe w Gołdapi i 
Węgorzewie  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 
populacji 
lęgowej 

Liczenie par lęgowych Wybrane 
powierzchnie 
badawcze 

Co 3 lata wg 
metodyki GIOŚ  

RDOŚ 
w Olsztynie, 
OTOP, inne organizacje 
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przyrodnicze, przy 
współudziale 
Nadleśnictwa Czerwony 
Dwór 

A239 Dzięcioł 
białogrzbiety 
Dendrocopos 
leucotos  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrzymanie 
odpowiednieg
o stanu 
siedlisk  
 

Stosowanie rębni złożonych o niewielkiej 
ingerencji w drzewostan. Pozostawianie  
wszystkich stojących i leżących martwych 
drzew. Pozostawienie 10% powierzchni 
manipulacyjnej do naturalnego rozpadu. 
Średni lub długi okres odnowienia. 
Pozyskiwanie nie więcej niż 10-20% w 
10-cioleciu.  

Siedliska lasowe , 
OL i OLJ 
występujące w 
oddz.:195-199,220-
221, 216-219, 240-
243, 99-105, 153-155 
oraz wzdłuż rzeki 
Bachutki  
 

Cały okres 
obowiązywania 
Planu 

RDOŚ w Olsztynie 
Nadleśnictwo Czerwony 
Dwór (Działania w 
ramach PUL) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 
populacji 
lęgowej 

Liczenie zajętych terytoriów lęgowych Odpowiednie 
siedliska w całym 
obszarze ostoi 

Co 4 lata wg 
metodyki GIOŚ 

RDOŚ w Olsztynie, 
OTOP, inne organizacje 
przyrodnicze, przy 
współudziale 
Nadleśnictwa Czerwony 
Dwór 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnianie 
wiedzy o 
przedmiocie 
ochrony. 

Przeprowadzenie rozpoznania w zakresie 
wykrywania nowych miejsc gniazdowania   

Odpowiednie 
siedliska w całym 
obszarze ostoi  

Jednorazowo w 
2014 lub 2015 r.  

RDOŚ w Olsztynie, 
OTOP, inne organizacje 
przyrodnicze, przy 
współudziale 
Nadleśnictwa Czerwony 
Dwór 
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Załącznik nr 6 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000 

 

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) 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Budry 
Uchwała nr XXX/138/01 Rady Gminy Budry  
z dnia 18 czerwca 2001 r.  
i Uchwała XXXIV/203/2009  Rady Gminy Budry  
z dnia 20 października 2009 r. 

Zmiana dotyczy wyznaczenia w rysunku Studium terenów pod zalesienia. 
Proponuje się odstąpienie od zalesień łąk – siedliska derkacza -  położonych na południowy 
zachód od wsi Budry. 
Zmiana dotyczy dopuszczenia realizacji elektrowni wiatrowych na podstawie planów 
miejscowych bez wskazania lokalizacji.  
Proponuje się wprowadzenie zapisu zakazującego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie 
gminy.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi: Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, 
Grodzisko. 
Uchwała nr XXIV/132/2009 Rady Gminy Banie Mazurskie 
z dnia 28 października 2009 r. 

Zmiana dotyczy ustalenia terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych. 
Proponuje się odstąpienie od ustaleń dotyczących realizacji elektrowni wiatrowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Grodzisko, 
Dąbrówka. 
Uchwała nr XXI/140/2005 Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 13 października 2005 r. 
i Uchwała nr XXI/144/2005Rady Gminy Banie Mazurskie 
z dnia 13 października 2005 r. 

Zmiana dotyczy ustalenia terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych. 
Proponuje się odstąpienie od ustaleń dotyczących realizacji elektrowni wiatrowych. 
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