
 

 

 
 

Warsztaty poświęcone opracowaniu planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty Jezioro Wukśniki 

 

W dniu 28 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Dobrocin odbyło 

się drugie spotkanie poświęcone opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 o Znaczeniu dla Wspólnoty Jezioro Wukśniki PLH280038.  

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, reprezentowanych przez przedstawiciela 

gruntów prywatnych okalających jezioro Wukśniki, przedstawiciela RDLP w Olsztynie oraz 

przedstawicieli Nadleśnictwa Dobrocin, Gminy Miłakowo, Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Ostródzie, Agencji Nieruchomości Rolnych, jak i sołtysów 

pobliskich sołectw.  

Spotkanie rozpoczęła Pani koordynator – Elwira Bałdyga od przywitania gości  

i przedstawienia dotychczasowego przebiegu prac związanych z opracowywaniem planu. 

Ponadto uzupełniono brakujące oświadczenia dotyczące uczestnictwa w Zespole Lokalnej 

Współpracy.  

Następnie głos zabrała Pani prof. dr hab. Hanna Ciecierska - ekspert ds. siedlisk 

wodnych, która przedstawiła istotę powołania obszaru Natura 2000, podkreśliła 

unikatowość jeziora Wukśniki w skali województwa oraz Polski i konieczność jego ochrony. 

Przypomniała również członkom ZLW główne przedmioty ochrony obszaru. 

 

 
 

 
 



 

Po powyższej prezentacji, zaproszono uczestników spotkania na 20 minutową 
przerwę kawową i poczęstunek w postaci kanapek koktajlowych i ciasta domowego 
serwowanych przez Restaurację Park z Morąga. 

 

 
 
Po przerwie, głos zabrał kolejny ekspert - Pan dr Piotr Dynowski, który 

zaprezentował zidentyfikowane podczas prac terenowych zagrożenia spowodowane przede 
wszystkim dopływem zanieczyszczeń organicznych m.in. z pobliskich pastwisk, co 
odzwierciedlała przedstawiona w prezentacji dokumentacja fotograficzna. Następnie zostały 
omówione bardzo szczegółowo wszystkie zadania ochronne dla obszaru zaproponowane 
przez ekspertów. Podkreślono również konieczność uregulowania gospodarki rolnej na 
terenach prywatnych, określenia sposobu korzystania z plaży, jak i wybudowania kanalizacji 
sanitarnej dla obszarów znajdujących się w zlewni jeziora Wukśniki. 

 

 



 

 
 
Po przedstawieniu wyników prac ekspertów, otwarto dyskusję: 

 Przedstawiciele ODR zasugerowali zasadność tworzenia poręczówki dla 
płetwonurków, co powodować będzie ich zdaniem większy ruch turystyczny 

 Eksperci w odpowiedzi uznali, że można rozważyć możliwość odstąpienia od 
wykonania poręczówek na rzecz ustawienia tablic informacyjnych  

 Przedstawiciel gminy Miłakowo zaproponował wprowadzenie opłat za nurkowanie  

 Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem uczestników spotkania, głównie ze strony 
OSP. Jest to również problem prawny, kto miałby za to odpowiadać i pobierać te 
opłaty  

 Właściciel gruntów prywatnych oraz największego gospodarstwa rolnego na tym 
terenie, nastawionego na hodowlę krów, zwrócił uwagę na niewłaściwe miejsce 
parkingowe dla korzystających z plaży, znajdujące się na łące w bezpośrednim 
sąsiedztwie jeziora oraz na zanieczyszczenia znajdujące się na tym terenie. Parking 
ten dzierżawiony jest przez OSP w Miłakowie, którzy pobierają za jego korzystanie 
opłaty  

 Do uwagi tej dołączył się również ekspert, który zaznaczył, że plaża i teren wokół,  
w tym również obejmujący parking jest zanieczyszczony, podkreślił, że jednostka 
OSP jako dzierżawca i organizacja odpowiedzialna za ten teren i pobierająca opłatę 
za korzystanie z niego tj. parking, powinna utrzymywać teren w czystości i właściwie 
go zagospodarować 

 Właściciel gruntów prywatnych zasugerował, iż teren pod parking powinien być 
odpowiednio przygotowany, utwardzony. Powinna odbywać się separacja 
zanieczyszczeń. Zaznaczył również, że dotychczasowe rozwiązanie w postaci dwóch 
przenośnych WC jest niewystarczające i wpływa to w znaczny sposób na 
zanieczyszczenie terenu wokół jeziora. 

 Przedstawiciel ODR zaznaczył, że niezasadne jest wyznaczenie trzech miejsc po 
wschodniej stronie jeziora do spinningowania 

 Natomiast przedstawiciel gminy Miłakowo nie wyraził zgody na ograniczenie 
spinningowania na terenie jeziora Wuksniki 

 Uwagi te zostaną uwzględnione przez koordynatora w opracowywaniu końcowym 
planu zadań ochronnych 



 

 Przedstawiciel gminy zapytał o możliwość odbudowy starego hangaru nad jeziorem 
z przeznaczeniem na cele turystyczne 

 Niemniej wskazano, że jest to inwestycja, która wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 

 W odniesieniu do zapisu projektu planu dotyczącego pozostawienia 10% masy 
martwego drewna w siedlisku 91E0-4, przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrocin 
zauważył, że nie jest możliwe dokładne określenie procentowego udziału martwego 
drewna, w związku z tym, zaproponował, żeby zawrzeć zapis dotyczący 
konieczności pozostawiania martwego drewna bez określania liczbowego, wskazując 
jednocześnie, że Nadleśnictwo może na tym terenie pozostawiać martwe drewno  
w całości na gruncie do naturalnego rozkładu, pochodzące ze złomów lub 
wywrotów. Zaznaczono również, że należy uregulować sytuację gruntów 
prywatnych sklasyfikowanych w ewidencji jako las, gdzie prowadzona jest 
niewłaściwa gospodarka polegająca na wycinaniu drzew pod tereny rekreacyjne 

 Właściciel gospodarstwa rolnego zauważył, że zaproponowana strefa ochronna  
w postaci pasa o szerokości 60 m wzdłuż całej linii brzegowej jeziora jest za szeroka  
i uniemożliwia właściwy wypas krów (wodopój, zacienienie) 

 W tej sprawie głos zabrali eksperci i przedstawiciele RDOŚ, że niedopuszczalne jest 
wpuszczanie krów do jeziora (ok. 300 szt.) i robienia z niego wodopoju, dlatego też 
wyznaczono strefę ochronną. Ponadto odchody krów powodują znaczne 
zanieczyszczenie wód jeziora związkami  organicznymi, przyśpieszając tym samym 
proces eutrofizacji, co jest „czynnikiem zabójczym” dla tego obszaru. Właściciel 
posiadający ok. 600 ha gruntów powinien zapewnić dostęp do wodopoju na swoim 
gruncie oraz może rozważyć możliwość wykonania nasadzeń w celu stworzenia 
miejsc zacienionych dla zwierząt gospodarskich. 
 

 
 



 

 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 Kończąc spotkanie koordynator planu – Pani Elwira Bałdyga zwróciła się do 

członków ZLW z prośbą o przesłanie wszystkich uwag/problemów/pytań odnośnie 
obszaru na piśmie w celu należytej analizy. Podziękowała również Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Dobrocin za bezpłatne udostepnienie sali konferencyjnej. 

Na tym spotkanie zakończono. Kolejnym etapem będzie analiza przedstawionych 
przez członków ZLW uwag, opracowanie zarządzenia ustanawiającego PZO, poddanie 
projektu zarządzenia 21 dniowym konsultacjom społecznym oraz ustanowienie planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wukśniki, zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.  


