
Spotkanie dyskusyjne dotyczące planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
Murawy koło Pasłęka PLH280031

W  dniu  8  sierpnia  2012  r.  w  Urzędzie  Miejskim  w  Pasłęku  odbyły  się  pierwsze 
warsztaty  poświęcone  opracowaniu  projektu  planu  zadań  ochronnych  obszaru  mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Murawy koło Pasłęka. Podczas warsztatów omówione 
zostały  najistotniejsze  kwestie  dotyczące  funkcjonowania  sieci  obszarów  Natura  2000, 
procedury  opracowania  PZO,  a  także  przedstawiono  wyróżniające  się  pod  względem 
przyrodniczym gatunki i siedliska przyrodnicze stwierdzone w omawianym obszarze Natura 
2000 wraz z propozycją zadań ochronnych. 

Warsztaty  poprowadzili  pracownicy  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska
w Olsztynie: Koordynator Planu – Pan Artur Barański i  Planista Regionalny – Pani Iwona 
Mirowska-Ibron. W warsztatach udział wziął ekspert z zakresu siedlisk i gatunków roślin oraz 
ekspert herpetolog, przedstawiciele jednostek administracji samorządowej, zarządcy majątku 
Skarbu Państwa oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

W pierwszej informacyjnej części warsztatów prezentacje dotyczące obszarów Natura 
2000  i  planów  zadań  ochronnych  przedstawił  Koordynator  Planu.  Duże  zainteresowanie 



uczestników  warsztatów  wzbudziły  kwestie  związane  z  funkcjonowaniem  platformy 
informacyjno-komunikacyjnej  i  udziału  członków  Związku  Lokalnej  Współpracy
w  opracowaniu  projektu  planu  zadań  ochronnych.  W  tej  części  warsztatów  poruszono 
również kwestie działań obligatoryjnych i fakultatywnych w kontekście kontroli wymogów 
wzajemnej zgodności prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
na terenie gospodarstwa rolnika, który jest beneficjentem płatności rolniczych. 

Prezentację dotyczącą walorów przyrodniczych oraz zadań ochronnych dla  obszaru 
Natura 2000 Murawy koło Pasłęka przedstawił prof. Tadeusz Korniak. Szczegółowo omówił



 zidentyfikowane na terenie OZW Murawy koło Pasłęka siedliska przyrodnicze oraz gatunki 
roślin wymienione w załącznikach I i II dyrektywy siedliskowej.  Zwrócił uwagę na zmianę 
powierzchni  siedlisk  przyrodniczych  wymienionych  w  obowiązującym  Standardowym 
Formularzu  Danych  dla  OZW  Murawy  koło  Pasłęka  na  skutek  przeprowadzonych  prac 
terenowych wykonanych na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych. 

W  dalszej  części  warsztatów  nastąpiło  przedstawienie  wyników  badań  terenowych 
Pana  Grzegorza  Góreckiego  –  eksperta  herpetologa,  który  omówił  prezentację  dotyczącą 
występowania  płazów  i  gadów  na  obszarze  Natura  2000  Murawy  koło  Pasłęka.  Zwrócił 
szczególną  uwagę  na  liczebność  i  rozmieszczenie  płazów  i  gadów  w  granicach  obszaru,
a  także  przedstawił  główne  zagrożenia,  perspektywy  ochrony  i  najważniejsze  zadania 
ochronne w celu zachowania herpetofauny na tym terenie. 

Po  zakończeniu  części  informacyjnej  rozpoczęła  się  dyskusja  podczas  której 
przedstawiciele  RDLP  Olsztyn,  Nadleśnictwa  Młynary,  Urzędu  Marszałkowskiego
w  Olsztynie,  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie  oraz  ARiMR  w  Olsztynie  jak



i  przedstawiciele  rolników,  wyrazili  swoje  uwagi  do  projektu  planu  zadań  ochronnych. 
Dyskutowano  między  innymi  nt.:  konieczności  uwzględnienia  zapisów  planu  zadań 
ochronnych w gminnych dokumentach strategicznych tj. miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
możliwości  gospodarowania  na  obszarze  Natura  2000  w  kontekście  realizacji  pakietów 
rolnośrodowiskowych na terenach leżących poza chronionymi siedliskami. 

Po zakończonej dyskusji Koordynator Planu dokonał podsumowania i podziękował za 
udziału w warsztatach, po czym spotkanie zakończono. 


