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Warszawa, dnia 23.07.2012 r. 

 

 

Ldz. BM / 49 / 2012 
 

 

Sprawozdanie z I spotkania dyskusyjnego  
dot. sporządzania projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: 

PLH 280040 „Kaszuny” 
 

W ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w dniu 19 lipca 2012 r. 
w Lidzbarku Warmińskim odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne Zespołu 
Lokalnej Współpracy (ZLW) dotyczące opracowania projektu planu zadań ochronnych 
(PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH 280040 „Kaszuny”. 

Celem pierwszego spotkania było przedstawienie: 
- prawnych podstaw tworzenia i funkcjonowania obszaru Natura 2000, 
- podstaw prawnych oraz zakresu merytorycznego planu zadań ochronnych, 
- zasad udziału społeczeństwa w procesie sporządzania projektów planów obszarów 

Natura 2000, 
- moŜliwości wykorzystania platformy informacyjno- komunikacyjnej, 
- przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 wraz z rozpoznaną dotychczas ich 

lokalizacją,  
- głównych problemów związanych z zagroŜeniami przedmiotów ochrony 

rozpatrywanych obszarów Natura 2000, 
- prawnych skutków ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

 

W spotkaniu wzięły udział 24 osoby reprezentujące róŜne instytucje i podmioty 
(Załącznik 1). 

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości przez panią Iwonę Mirowską-
Ibron – Planistę Regionalnego RDOŚ w Olsztynie. Następnie pani Iwona Mirowska-Ibron 
przedstawiła zespół IOŚ-PIB wykonujący projekt planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 PLH 280040 „Kaszuny” oraz przedstawiła informacje o projekcie i jego celach. 
Podkreśliła przy tym, Ŝe plan zadań ochronnych jest aktem prawa miejscowego 
ustanawianym na mocy zarządzenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, który będzie obowiązywał przez 10 lat. Pani Iwona Mirowska-Ibron wyjaśniła, 
iŜ ideą PZO jest wypracowanie kompromisu pomiędzy wymogami ochrony a działalnością 
gospodarczą oraz podkreśliła, Ŝe w ramach projektu PZO formułuje się cele działań 
ochronnych, określa się te działania (wraz z podmiotami wykonującymi te działania) i ich 
rozmieszczenie, w tym ochrony czynnej, monitoringu oraz uzupełnienia wiedzy. Omówiła 
równieŜ róŜnice pomiędzy planem zadań ochronnych a planem ochrony. Następnie pani 
Iwona Mirowska-Ibron przedstawiła harmonogram spotkania. 
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W pierwszej informacyjnej części warsztatów zostały omówione następujące 
zagadnienia: 

1. Sieć obszarów Natura 2000 a krajowy system obszarów chronionych (KSOCH) – dr 
Zdzisław Cichocki 

W referacie zostały omówione podstawy prawne tworzenia form ochrony przyrody 
wymienionych w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (UOP) oraz tworzenia, 
funkcjonowania i likwidacji obszarów Natura 2000. Następnie omówiono Krajowy System 
Obszarów Chronionych województwa pomorskiego – obszary chronione oraz Sieć 
Obszarów Natura 2000. Podkreślono, iŜ w przypadku obszarów Natura 2000 ochronie 
podlega nie cała przestrzeń, ale konkretne obiekty - przedmioty ochrony. Zwrócono uwagę 
na przypadki nakładania się obszarów KSOCH z terenami obszarów Natura 2000, z czego 
wynikają określone konsekwencje dla planów ochrony. 

Bezpośrednio po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Pani Danuta Kielak 
(Stowarzyszenie „Razem dla Warmii”) zapytała, czy lokalizowanie wiatraków jest 
dopuszczalne na obszarach Natura 2000. W odpowiedzi pan Zdzisław Cichocki potwierdził, 
Ŝe tak. Podkreślił jednak, Ŝe warunkiem jest brak zagroŜenia dla przedmiotów ochrony na 
danym obszarze Natura 2000.  

Następnie głos zabrał pan Krzysztof Śmiech z Nadleśnictwa Wichrowo, podkreślając, Ŝe 
dla terenu nadleśnictwa został wykonany plan urządzenia lasu (PUL) wraz ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko uwzględniającą funkcjonowanie i potrzeby ochrony 
obszaru Natura 2000 „Kaszuny”. Zwrócił uwagę na moŜliwość powstania dokumentu, który 
moŜe być w sprzeczności z zadaniami ochronnymi zawartymi w PUL. Tę kwestię podkreślił 
równieŜ pan Tadeusz Pampuch (RDLP Olsztyn) przypominając, Ŝe PUL został 
zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Obaj panowie mieli wątpliwości co do zasadności 
tworzenia PZO w świetle funkcjonowania na tym terenie aktualnego i świeŜo 
zatwierdzonego PUL. W odpowiedzi głos zabrała pani Iwona Mirowska-Ibron, przytaczając 
wykładnię w tej kwestii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który stwierdza, Ŝe 
dla procedur tworzenia PZO rozpoczętych przed wejściem w Ŝycie czyli od 1 stycznia 2012r 
zapisu art.28 ust.11 pkt3a ustawy o ochronie przyrody prace nad PZO mają być dalej 
kontynuowane. Nie przekonało to jednak przedstawiciela RDLP Olsztyn pana Tadeusza 
Pampucha, który stwierdził, Ŝe PUL podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko i zapisy zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko PUL wskazują, Ŝe 
PUL nie narusza przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Kaszuny”. Dodał równieŜ, Ŝe 
przy opracowaniu PUL obowiązuje taka sama procedura, jak dla tworzenia PZO. Pan 
Krzysztof Śmiech wyraził zaniepokojenie, co stanie się w sytuacji, kiedy PZO będzie 
sprzeczne z obowiązującym PUL, zwłaszcza, Ŝe oba dokumenty są podpisywane przez tę 
samą osobę. Zwrócił teŜ uwagę, Ŝe nadleśnictwo moŜe znaleźć się w niewygodnej sytuacji, 
bo ma obowiązek działania zgodnie z PUL, który moŜe być w sprzeczności z PZO. 

Pan Zdzisław Cichocki w odpowiedzi podkreślił, Ŝe w chwili obecnej trwają jeszcze 
prace terenowe i póki nie zostaną zakończone, a wynikłe z nich propozycje zadań 
ochronnych skonfrontowane z zapisami PUL, nie moŜna jednoznacznie stwierdzić, Ŝe 
dokumenty będą ze sobą sprzeczne. Pani Justyna Rogowska (RDOŚ Olsztyn) przypomniała, 
Ŝe to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie odpowiedzialny, jeśli w takim 
przypadku nastąpi pogorszenie siedlisk.  
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W trakcie dyskusji pani Jadwiga Sienkiewicz (IOŚ-PIB) podkreśliła równieŜ brak 
przepisów wykonawczych (rozporządzenia) do znowelizowanej w styczniu 2012 r. ustawy o 
ochronie przyrody, regulującego kwestie tworzenia PZO w przypadku funkcjonowania PUL 
z wykonaną SOOŚ i uznała, Ŝe w takim przypadku PZO powinno być kontynuowane.  

Pan Andrzej Sobania (RDLP Olsztyn) zwrócił uwagę na to, Ŝe zapisy PUL decydują 
równieŜ o wskaźnikach ekonomicznych nadleśnictwa i zmiana zasad ochrony obszaru burzy 
ład czasowy działań zaplanowanych w PUL. Podkreślił równieŜ, Ŝe zmiana PUL w czasie 
10-cioletniego obowiązywania tego dokumentu jest moŜliwa jedynie w wyniku wystąpienia 
klęski. Na potwierdzenie pan Krzysztof Śmiech przytoczył przykład obszaru Natura 2000 
„Swajnie”, na którym w PUL nakazano pozostawianie przy wyrębie 5% starodrzewu, zaś w 
PZO zapisano 10%. Podkreślił teŜ, Ŝe działania związane z tworzeniem PZO wyglądają 
inaczej z punktu widzenia RDLP, a inaczej z punktu widzenia RDOŚ.  

Pan Zdzisław Cichocki podkreślił rol ę Zespołu Lokalnej Współpracy w tworzeniu PZO i 
udział w ZLW przedstawicieli Lasów Państwowych, co z pewnością pozwoli na 
ograniczenie ewentualnych sprzeczności dokumentów takich, jak PZO i PUL. 

 

2. Charakter, zasięg przestrzenny, podstawy prawne oraz zakres merytoryczny planu zadań 
ochronnych – dr Zdzisław Cichocki 

Omówiono zasady sporządzania planu zadań ochronnych. Poruszono m.in. następujące 
kwestie: nadzoru nad obszarami Natura 2000, prawa do udziału w pracach nad projektem 
planu zadań osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie chronionych siedlisk, 
udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu, ustanowienia planu zadań ochronnych na 
mocy zarządzenia wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(podkreślono, iŜ zarządzenie to jest aktem prawa miejscowego). Został takŜe przedstawiony 
zakres merytoryczny planu zadań ochronnych. Następnie omówiono tryb sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych, zakres koniecznych prac oraz tryb dokonywania zmian w 
planie określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2010, nr 34 
poz. 186). 

Pan Tadeusz Pampuch ponownie wyraził zaniepokojenie moŜliwością wystąpienia w 
PZO zapisów sprzecznych z obowiązującym PUL.  

3. Rola i zasady udziału w procesie sporządzania planu zadań ochronnych – zagadnienie 
przygotowane przez dr Jana Borzyszkowskiego i dr BoŜenę Kornatowską, 
zaprezentowane przez dr Jana Borzyszkowskiego. 

W referacie podkreślono iŜ powstawanie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
nieodłącznie wiąŜe się z procesem komunikacji z innymi ludźmi, prowadzącym do ich 
włączenia w ochronę obszaru. Omówiono przepisy odnoszące się do udziału społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska naturalnego: Konwencja o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) z dnia 25 
czerwca 1998 r., Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. przepisy prawa krajowego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko. Poinformowano o korzyściach dla społeczności lokalnej oraz o korzyściach dla 
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obszarów Natura 2000, w związku z ustanowieniem planów zadań ochronnych. Omówione 
zostały poziomy uczestnictwa interesariuszy w planowaniu oraz podejmowaniu decyzji. 

4. Platforma informacyjno-konsultacyjna [PIK] – zagadnienie przygotowane przez mgr inŜ. 
Małgorzatę Bidłasik i dr Agnieszkę Kuśmierz, zaprezentowane przez dr Agnieszkę 
Kuśmierz. 

W prezentacji omówiono cel utworzenia oraz zasady działania platformy informacyjno-
komunikacyjnej, jako systemu rozszerzającego moŜliwości pracy Zespołu Lokalnej 
Współpracy – moŜliwość śledzenia zmian w PZO, komentowania ich i dyskutowania o nich 
na forum, wprowadzania własnych dokumentów, a po zakończeniu prac nad PZO 
moŜliwość prowadzenia monitoringu wykonywania zadań.  

 

5. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 280040 „Kaszuny” – 
charakterystyka omówiona przez dr Jadwigę Sienkiewicz  

W referacie dotyczącym obszaru Natura 2000 PLH 280040 „Kaszuny” przedstawiono 
ogólną charakterystykę obszaru Natura 2000. Podkreślono, iŜ obszar składa się z dwu 
enklaw, a przedmiotami ochrony na omawianym terenie są 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Zwrócono uwagę na reprezentatywność siedlisk, ich powierzchnię 
i występowanie na tym obszarze. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin z 
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Podkreślono równieŜ, Ŝe Ŝaden z 4 gatunków 
zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej nie jest zaliczany na przedmiotowym 
obszarze do gatunków priorytetowych ze względu na ocenę reprezentatywności na poziomie 
„D”.  

Po prezentacji pan Krzysztof Śmiech, jak równieŜ p. Kielak podnieśli kwestię bobra jako 
przedmiotu ochrony. Pani Kielak stwierdziła, Ŝe gatunek ten moŜe stanowić zagroŜenie dla 
środowiska, zmieniając stosunki wodne. Natomiast pan Krzysztof Śmiech stwierdził, Ŝe 
ochrona bobra moŜe być istotna, jako czynnika regulującego poziom wody w jeziorze Potar. 
Stwierdził równieŜ, Ŝe konieczne będzie określenie, co jest bardziej istotne: ochrona 
eutroficznego zbiornika, jakim jest jezioro Potar, czy zachowanie torfowisk wysokich. 
Ponadto pan Jarosław Marszewski (WZMiUW) pokreślił, Ŝe bóbr jest pod ochroną 
zagwarantowaną prawem krajowym i pojawił się w obszarze, który nie był przeznaczony dla 
jego ochrony. Uznał równieŜ, Ŝe nie moŜna pozostawić obecnej sytuacji bez ingerencji 
człowieka, bo istniejący drzewostan moŜe być zagroŜony w przypadku podniesienia 
poziomu wody w wyniku działalności bobrów. 

Pan Tadeusz Pampuch stwierdził, Ŝe SFD nie jest wiarygodną waloryzacją przyrodniczą. 
Zwrócił teŜ uwagę na badania prowadzone na terenie Lasów Państwowych w latach 2006-
2007, które pozwoliły na wskazanie cennych siedlisk i gatunków.  

Pan Andrzej Sobania, nawiązując do zmian stosunków wodnych na terenie obszaru 
Natura 2000 „Kaszuny”, przypomniał, Ŝe w latach 60 i 70 XX. wieku na terenach rolniczych 
w rejonie wsi Bobrownik i Mawry prowadzone były na szeroką skalę melioracje, które 
równieŜ miały wpływ na teren leśny (objęty ochroną jako obszar Natura 2000). Stwierdził 
równieŜ, Ŝe po ponad 40 latach funkcjonowania obiektów melioracyjnych poziom wód w 
torfowisku połoŜonym na północny zachód od jeziora Potar nie zmienił się. Zwrócił teŜ 
uwagę, Ŝe bobry tam gdzie poziom wody jest dla nich wystarczający nie zmieniają go.  

Pan Krzysztof Śmiech zauwaŜył jednak, Ŝe niecki (obniŜenia terenu) wokół obszaru 
Natura 2000 są podtapianie w wyniku pojawiania się tam bobrowych na terenach leśnych i 
właściciele gruntów występują do Nadleśnictwa Wichrowo występują o odszkodowania.  
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W trakcie dyskusji podniesiono równieŜ problem małej retencji. Pan Tadeusz Pampuch 
zwrócił uwagę, Ŝe mała retencja podnosi poziom wody do 1 m i generalnie funkcjonuje w 
taki sposób, by zachować właściwe stosunki wodne.  

Podsumowując tę część dyskusji pani Jadwiga Sienkiewicz stwierdziła, Ŝe z wypowiedzi 
wynika, Ŝe bóbr jest gatunkiem neutralnym w odniesieniu do siedlisk chronionych na 
obszarze Natura 2000 „Kaszuny”.  

 

6. Problematyka zagroŜeń dla celów i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 – 
zagroŜenia wynikające z uwarunkowań społeczno-gospodarczych – zagadnienie 
przygotowane przez dr Zdzisława Cichockiego i dr Jana Borzyszkowskiego, 
zaprezentowane przez dr Jana Borzyszkowskiego 

Omówiono czynniki (generatory) zagroŜeń wynikające z sytuacji społeczno-
ekonomicznej gmin, przyjętych strategii rozwoju gospodarczego oraz polityki przestrzennej 
gmin, na terenie których znajdują się oba obszary Natura 2000. Wskazano równieŜ 
potencjalne zagroŜenia dla siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

Po wystąpieniu ponownie podniesiono kwestię ochrony bobra, stawiając pytanie czy 
jego ochrona jest zagroŜeniem dla innych elementów wymagających ochrony. Ponadto pan 
Pampuch zwrócił uwagę na wędkarstwo, które jego zdaniem nie jest zagroŜeniem na 
analizowanym obszarze, gdyŜ na Jeziorze Potar obowiązuje zakaz wędkowania.  

Pan Andrzej Sobania podkreślił, Ŝe przy analizie zagroŜeń konieczna będzie dogłębna 
analiza stosunków wodnych, zwłaszcza Ŝe cały teren jest zmeliorowany. Jego zdaniem 
analiza taka wykaŜe, Ŝe gospodarka leśna nie zmienia tych stosunków, a istotne znaczenie 
ma tu funkcjonowanie odpływu z Jeziora Potar w kierunku północno-zachodnim, jak 
równieŜ zagospodarowanie terenów wsi Bobrownik (melioracje).  

 

7. Prawne (i inne) skutki ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
– dr Zdzisław Cichocki 

W wystąpieniu zwrócono uwagę na następujące zagadnienia: 
- ograniczenia w gospodarowaniu, 
- ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: 

� studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

- narzędzia egzekwowania ustaleń planu zadań ochronnych, 
- art. 36, ust. 3 → problemy rekompensaty finansowej, 
- art. 37 → nakazy wstrzymania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i podjęcie właściwych działań 
naprawczych, 

które były przyczynkiem do dalszej dyskusji w panelu dyskusyjny (część II warsztatów).  
Pan Krzysztof Śmiech zwrócił uwagę, Ŝe obszar Natura 2000 „Kaszuny” jest bardzo 

mały. Podkreślił równieŜ, Ŝe w leśnym operacie glebowo-siedliskowym zwrócono uwagę na 
nadmierne przesuszenie siedlisk, wynikające nie z gospodarki leśnej (która jego zdaniem 
jest obecnie prośrodowiskowa), ale ze zmeliorowania terenu.  

Pan Andrzej Sobania zwrócił uwagę, Ŝe eutrofizacja Jeziora Potar jest procesem 
naturalnym. W odpowiedzi Pan Grzegorz Rąkowski potwierdził, Ŝe zarastanie jeziora nie 
jest problemem w ochronie obszaru. Stwierdził, Ŝe problemem jest zarastanie torfowisk i 
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być moŜe konieczne w tym przypadku będzie zaproponowanie ochrony czynnej, polegającej 
na systematycznym usuwaniu drzew i krzewów zarastających torfowiska. Pan Zdzisław 
Cichocki potwierdził, Ŝe znaczącym problemem jest zarastanie torfowisk, a ochrona czynna 
polega na ingerencji człowieka w celu utrzymania siedlisk. 

Pani Jadwiga Sienkiewicz zwróciła uwagę, Ŝe celem ochrony siedlisk Natura 2000 jest 
ochrona bioróŜnorodności, zaś pan Andrzej Sobania przypomniał, Ŝe ta bioróŜnorodność 
była do tej pory, pomimo Ŝe jej ochrona nie była wcześniej wymagana. Zwrócił teŜ uwagę, 
Ŝe w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, np. Belgią i Norwegią bioróŜnorodność w 
Polsce jest bardzo duŜa. Pan Tadeusz Pampuch stwierdził, Ŝe najwaŜniejsze jest zachowanie 
siedlisk, co pozwoli na ochronę gatunków. Dodał równieŜ, iŜ autorzy SDF słusznie podali, 
Ŝe zagroŜeniem jest osuszanie terenu, a małą retencję jego zdaniem naleŜy uznać za przejaw 
renaturalizacji terenu. W tej części dyskusji wypowiedział się równieŜ pan Grzegorz 
Rąkowski, zwracając uwagę, Ŝe na terenie Polski bioróŜnorodność została zachowana, 
dzięki temu, Ŝe przez wiele lat po II wojnie światowej gospodarka rolna na terenie Polski 
miała charakter ekstensywny, lecz obecnie to się zmienia i byśmy jej nie utracili musimy ją 
chronić.  

 

Na zakończenie dyskusji pan Zdzisław Cichocki zaproponował wnioski podsumowujące 
spotkanie w postaci postulatów do uwzględnienia przy tworzeniu PZO. Zredagowano więc 
następujące postulaty: 

1. Jednoznaczne wskazanie w Planie Zadań Ochronnych, które z ustaleń (zapisów) 
obowiązującego Planu Urządzania Lasu (dla którego przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko) powinny podlegać zmianie – dostosowaniu do zadań 
ochronnych określonych w PZO. Dotyczy to zarówno populacji bobra (przy czym pan 
Andrzej Sobania dodał, Ŝe istotne jest występowanie bobra takŜe poza obszarem Natura 
2000), jak i utrzymania stabilnego poziomu wód na obszarze Natura 2000 „Kaszuny”. 

2. Zwrócenie uwagi na zewnętrzne źródła zagroŜeń dla przedmiotów ochrony 
rozpatrywanego obszaru Natura 2000 w formowaniu zadań ochronnych na tym obszarze. 

3. Zweryfikowanie źródeł zagroŜeń wymienionych w SDF, np. wędkarstwo. 

4. RozwaŜenie zasadności powstrzymania naturalnych procesów przyrodniczych, jako 
metody ochrony czynnej (np. kierunków naturalnej sukcesji) dla zachowania 
przedmiotów ochrony. 

5. Analiza aktualności dotychczasowych ekspertyz – obserwacja zmian w układach 
przyrodniczych (stopień zachowania siedlisk). 

 

Na zakończenie pan Zdzisław Cichocki pokreślił rol ę, jaką w procesie tworzenia PZO 
odgrywa Zespół Lokalnej Współpracy – dzięki współpracy wszystkich członków Zespołu, 
wymianie informacji osiągniemy obopólne korzyści. 

 

 

 

Ponadto na spotkaniu ustalono termin następnego spotkania informacyjno – 
dyskusyjnego, które odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim w październiku 2012 r., na 
którym szczególna uwaga zwrócona będzie na lokalizację, zagroŜenia przedmiotów ochrony 
zidentyfikowanych w obszarze Natura 2000 oraz konkretne ustalenia zadań ochronnych. 
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Z powaŜaniem 
 
Zdzisław Cichocki 

Koordynator Projektu Planu Zadań Ochronnych 

 

 

 


