
 

 

RAPORT 
 

z I spotkania dyskusyjnego w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów 

ochrony” 

 

Nazwa obszaru, dla którego spotkanie było realizowane:  

PLB280015 Ostoja Warmińska 

Data oraz czas trwania: 

5  lutego 2013 r., godz. 10.00 – 14.00 

Miejsce spotkania (adres, nazwa instytucji, lub inne dane): 

Dworek Dębówko, Dębówko 1 k. Bartoszyc 

1. Zespół prowadzący  

a) Maria Mellin – Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Olsztynie 

b) Włodzimierz Serwiński – Dyrektor Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 

Olsztynie 

c) Sabina Zawadzka – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, 

koordynator projektu PZO dla PLB280015 Ostoja Warmińska 

d) Iwona Mirowska – Ibron – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

planista regionalny  



 

 

 

2. Uczestnicy: 

Lista obecności – w załączniku. 

3. Cele spotkania: 

a) Przedstawienie założeń i trybu prac nad sporządzaniem projektu PZO, 

b) Przedstawienie wstępnego zakresu i harmonogramu prac nad sporządzaniem projektu 

PZO 

 
4. Przebieg spotkania: 

a) Przywitanie wszystkich przybyłych przez zastępcę dyrektora RDOŚ w Olsztynie panią 

Marię Melin. 

 

b) Prezentacja prowadzona przez planistę regionalnego RDOŚ w Olsztynie – Iwonę 

Mirowską-Ibron na temat obszarów Natura 2000. 



 

 

 

c) Prezentacja przedstawiona przez panią Elwirę Bałdygę na temat projektu 

nr LIFE09NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru 

Natura 200 Ostoja Warmińska. 

d) Przywitanie obecnych przez dyrektora BUL i GL pana Włodzimierza Serwińskiego 

i ogólne uwagi związane z wykonywanym zleceniem, przedstawienie roli wykonawcy 

projektu PZO. 

 

e) Prezentacja związana z przedstawieniem obszaru PLB280015 Ostoja Warmińska, 

głównych przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych  - dokonana przez 

koordynatora projektu PZO – Sabinę Zawadzką. 



 

 

 

f) Propozycja wykonawcy ustalenia terminów następnych spotkań: II spotkanie – 

5 marca 2013 r.; III spotkanie - 10 kwietnia 2013 r.; IV spotkanie - 14 maja 2013 r. 

g)  Omówienie kolejnych etapów prac - wykonawca.  

Etap I – wstępny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad 

projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmujący następujący 

zakres prac koniecznych: 

1) Weryfikacja terenu objętego projektem Planu 

2) Ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu 

3) Opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu Planu 

4) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do 

sporządzenia projektu Planu 

5) Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

6) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy 



 

 

 

7) Etap II Opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego 

podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych: 

Moduł A (spotkanie II)   

1) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000; 

2) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony; 

3) weryfikację i uzupełnienie zgromadzonej informacji; 

Moduł B (spotkanie III)   

4) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony; 

5) identyfikację i analizę zagrożeń; 

6) ustalenie celów działań ochronnych; 

Moduł C (spotkanie IV)  

7) ustalenie działań ochronnych; 

8) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony; 

9) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych; 

10) opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu; 

11) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.  

Etap III Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu  

Wykonawca odnosi  się do uwag i wniosków: 

•  zgłaszanych na Platformie Informacyjnej/stronie internetowej udostępnionej przez 

RDOŚ; 

•  wynikających z opiniowania projektu Planu zgodnie z art. 39 ustawy 

o udostępnianiu informacji; 



 

 

• zgłaszanych w trakcie oficjalnej procedury uzgadniania projektu zarządzenia Planu 

z właściwym terytorialnie Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

oraz przedstawiania stanowiska wobec uwag i wniosków do akceptacji RDOŚ 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia lub otrzymania uwag. 

h) Przedstawienie kwestii do opracowania i rozstrzygnięcia  na kolejnych trzech 

spotkaniach. 

Na II spotkaniu, które wstępnie planowane jest na 5 marca 2013 r. zostaną 

przedstawione zmiany jakie muszą zostać dokonane w już obowiązujących 

dokumentach dotyczących obszaru oraz analiza stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

zagrożenia i możliwości ich niwelacji. Ta część pracy zostanie wykonana przez 

eksperta ornitologa Seweryna Huzarskiego. Nastąpią pierwsze konsultacje z Zespołem 

Lokalnej Współpracy.  

 

Na III spotkaniu, które wstępnie planowane jest na 10 kwietnia 2013 r. Zespół 

Lokalnej Współpracy   i wykonawca wyselekcjonują najbardziej problemowe obszary 

i dokonają wstępnych uzgodnień. 

Na IV spotkaniu, które wstępnie planowane jest na 14 maja 2013 r. nastąpi 

podsumowanie zebranej wiedzy na temat obszaru, przedmiotów ochrony, zagrożeń, 

wskazań do  zmiany tych elementów studiów uwarunkowań i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, których realizacja koliduje z przedmiotami 

ochrony. Zostaną podjęte decyzje w tej dziedzinie, a także decyzje dotyczące 

projektowanych działań ochronnych. 

i) Zaproszenie do wzięcia udziału w Zespole Lokalnej Współpracy przez przybyłych 

na pierwsze spotkanie zaproszonych gości. 



 

 

j) Podsumowanie i podkreślenie najważniejszych aspektów omówionych w prezentacji 

dotyczącej obszaru Ostoi Warmińskiej. 

k) Zebranie deklaracji o uczestnictwie w Zespole Lokalnej Współpracy. 

l) Zaproszenie przybyłych na następne spotkania. 

m) Pożegnanie.  

 
 

 

 

 


