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

W dniu 30 listopada 2012 r.  w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyły  się  drugie 
warsztaty poświęcone opracowaniu projektu planu zadań ochronnych obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Murawy koło Pasłęka PLH280031. 

Podczas  warsztatów  omówione  zostały  potencjalne  i  istniejące  zagrożenia  dla 
obszaru Natura 2000, proponowane działania ochronne oraz zakres ich działań dla tego 
obszaru.  W spotkaniu  uczestniczyli  członkowie  Zespołu  Lokalnej  Współpracy, 
zawiązanego podczas pierwszych warsztatów PZO. 

Spotkanie  rozpoczął  pan  Artur  Barański  –  Koordynator  Planu,  pracownik 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie witając wszystkich gości. 
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Następnie  prof.  Tadeusz  Korniak  –  ekspert  w  zakresie  siedlisk  przyrodniczych 
i gatunków roślin,  scharakteryzował  przedmioty ochrony omawianego obszaru Natura 
2000, po czym przedstawił zagrożenia, cele ochrony i działania ochronne. 

Kolejnym  elementem  warsztatów  było  omówienie  z  członkami  ZLW 
proponowanych działań ochronnych w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych ujętych 
w projekcie planu zadań ochronnych. Uwagi do projektu PZO w zakresie leśnych siedlisk 
przyrodniczych wnieśli:  Zastępca Nadleśniczego pan Tadeusz Stachnik – Nadleśnictwo 
Młynary  oraz  pan Mariusz  Górski  –  Kłodziński  –  przedstawiciel  Regionalnej  Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie. 
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W  dyskusji  nad  zadaniami  ochronnymi  głos  zabrał  pan  Grzegorz  Orłowski  – 
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. 
Według Kierownika Referatu RRG, na gruntach należących do Gminy Pasłęk, na których 
udokumentowano  obecność  muraw  kserotermicznych,  istnieje  teoretycznie  możliwość 
kontrolowanego wypalania zdegradowanych siedlisk przyrodniczych (w ramach działań 
ochronnych), w celu odtworzenia i poprawy stanu ich zachowania. 

Kwestie piętrzenia, lokalizacji małych elektrowni wodnych i budowy przepławek 
poruszył  pan Józef  Żylis  -  przedstawiciel  Żuławskiego Zarządu Melioracji  i  Urządzeń 
Wodnych  w  Elblągu.  Wszystkie  uwagi  zostały  zapisane  i zostaną  uwzględnione 
w projekcie planu. 

Po zakończonej dyskusji spotkanie zakończono.
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Kolejnym  etapem  będzie  umieszczenie  projektu  planu  wraz  z  uwzględnieniem 
wszystkich  uwag  i  wniosków  na  platformie  informacyjno-komunikacyjnej  wraz 
z projektem  zarządzenia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych. 
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