
 

 

RAPORT 
 

z IV 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: 

14 maja 2013 r., godz. 10.00 – 13:30 

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

Dworek Dębówko, Dębówko 1 k. Bartoszyc 

1. Zespół prowadzący  

a) Stanisław Dąbrowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,  

b) Włodzimierz Serwiński – Dyrektor Biura 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. 

2. Uczestnicy: 

Lista obecności – w RDOŚ w Olsztynie.  

3. Cele spotkania: 

a) Podsumowanie dotychczasowych ustaleń, które nie budziły wątpliwości  

b) Przedstawienie proponowanych działań ochronnych dla poszczególnych gatunków 

ptaków na obszarze Ostoi Warmińskiej PLB280015 

c) Ustalenie wskazań do dokumentów planistycznych  

d) Konsultacje z uczestnikami spotkania w sprawie proponowanych działań ochronnych. 



 

 

 
4. Przebieg spotkania: 

a) Przywitanie obecnych przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Olsztynie  Stanisława Dąbrowskiego. 

b) Przywitanie obecnych oraz przedstawienie w ogólnym zarysie przebiegu spotkania 

przez Włodzimierza Serwińskiego dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Olsztynie.  Pan dyrektor zaprosił uczestników spotkania do spokojnego 

wysłuchania pierwszej części referatu omawiającego dotychczasowe ustalenia, 

a następnie zachęcił do aktywnego udziału w drugiej części spotkania, dotyczącej 

ustalenia działań ochronnych. Następnie zapowiedział prezentację referatu 

przygotowaną przez koordynatora projektu PZO – Sabinę Zawadzką. 

c) W prezentacji dokonanej przez koordynatora projektu PZO – Sabinę Zawadzką 

na wstępie  przedstawione zostało podsumowanie dotychczasowych ustaleń, które nie 

budzą wątpliwości. Ustalenia te są wynikiem trzech spotkań poprzednich 

konsultacyjnych,. 

− Położenie obszaru w 3 powiatach i 10 gminach: w powiecie bartoszyckim, 

w gminach: Bartoszyce, miasto Bartoszyce,  Górowo Iławeckie, miasto Górowo 

Iławeckie, miasto Sępopol, Sępopol; w powiecie braniewskim, w gminach: 

Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia; w powiecie kętrzyńskim, w gminach: 

Barciany, Korsze, Srokowo oraz w zasięgu działania 5 nadleśnictw wchodzących 

w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Olsztynie: Srokowo, 

Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Zaporowo i Orneta. 

− Uzgodnienie z przedstawicielami RDOŚ w Olsztynie konieczność podziału 

na mapie działek będących obiektami liniowymi. 

− Projekt przyłączenia do obszaru PLB280015 fragmentu położonego na granicy, 

w północno-wschodniej części (gmina Srokowo, obręb ew. Brzeźnica, działki 

ewidencyjne nr: 25/1; 1288, 3001) o powierzchni 75,98 ha. 

− Ustalenie braku potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Warmińska ze względu na to, że na tak dużym obszarze konieczna jest 

możliwość szybkiej reakcji i modyfikacji działań ochronnych. Taką możliwość  

daje jedynie plan zadań ochronnych.  

− Ostateczne zweryfikowanie i ustalenie listy 16 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, które są gatunkami kwalifikującymi ostoję: bocian biały, bocian 

czarny,  łabędź krzykliwy, trzmielojad, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, 



 

 

błotniak łąkowy, derkacz, żuraw, siewka złota, czajka, zimorodek, dzięcioł 

zielonosiwy, dzięcioł białogrzbiety, muchołówka mała. 

− Zgoda na przedstawienie działań ochronnych jedynie dla 5 gatunków ptaków 

(bocian czarny, bocian biały, bielik, orlik krzykliwy, dzięcioł białogrzbiety), 

których stanowiska zostały zlokalizowane, są potwierdzone i naniesione na mapę. 

d) Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, podczas której przeprowadzona 

została analiza zaprojektowanych działań ochronnych dla wymienionych 5 gatunków 

ptaków.  

− Podczas omawiania działań ochronnych dla bociana czarnego przedstawiciel 

PTOP S. Menderski poprosił o wyjaśnienie jaką funkcję spełniają wobec tego 

gatunku biogrupy. Złożył też propozycję zaewidencjonowania w LP wszystkich 

starych sosen i dębów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo – Jan Bobek 

wyjaśnił, że leśnicy na bieżąco ewidencjonują sędziwe drzewa o wymiarach 

pomnikowych zgodnie odpowiednimi procedurami. Pan Menderski 

zaproponował aby w działaniach ochronnych PZO zamieścić zapis o budowie 

obiektów małej retencji na obszarze Ostoi Warmińskiej. Koordynator projektu 

S. Zawadzka poprosiła o wskazanie miejsc, w których istnieje taka potrzeba. Nie 

wskazano konkretnych miejsc, a jedynie ogólną powierzchnię całej ostoi. Nie 

przyjęto tej propozycji. 

− Przedstawiciel rolników M. Maliniak zgłosił wniosek o zmodyfikowaniu zapisu 

dotyczącego działania w zakresie utrzymania terenów zalewowych przez 

dodanie słowa „naturalnych”. Jego wniosek został przyjęty i po modyfikacji opis 

zakresu prac brzmi: „Utrzymanie istniejących naturalnych rozlewisk 

i zabagnień  nad  rzekami i innymi ciekami zgodnie z zasięgiem obszarów 

zagrożenia powodziowego (obligatoryjne)”. Zapis ten odnosi się do bociana 

czarnego i bielika. 

− Następnie pan M. Maliniak zaproponował aby usunąć z zapisu działania 

dotyczącego zachowanie obecnej powierzchni TUZ (w granicach±10%) słowa 

„obligatoryjne” i zamienić je na „fakultatywne”. Jednak w tym wypadku nie 

można było wprowadzić zmiany. Pani Anna Liro – Dyrektor Departamentu 

Obszarów Natura2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyjaśniła, 

że na obszarze Ostoi Warmińskiej kwestia zalesień jest istotna i kluczowa. 

Muszą tutaj zostać zachowane trwałe użytki zielone (TUZ) oraz naturalne 



 

 

elementy krajobrazu takie jak: oczka wodne, śródpolne zabagnienia, 

zadrzewienia i zakrzewienia, aleje. Obecnie trwają prace nad ustaleniem zasad 

obowiązujących przy płatnościach bezpośrednich. Przewidywane jest 

powiązanie płatności z utrzymaniem TUZ oraz rekompensaty dla gospodarstw 

w zasięgu obszarów Natura2000. Dyrektor RDOŚ w Olsztynie St. Dąbrowski 

poparł stanowisko pani A. Liro. Istotna była tutaj informacja o planowanej przez 

RDOŚ w Olsztynie w 2013 r. inwentaryzacji trwałych użytków zielonych 

na obszarze Ostoi Warmińskiej. 

− Pani Dyrektor A. Liro zaleciła przeniesienie zapisu „Pozostawianie biogrup 

z fragmentami  starego drzewostanu do naturalnej śmierci przy zakładaniu 

zrębów” do działu PZO dotyczącego wskazań do dokumentów planistycznych 

oraz dopisanie w działaniach ochronnych derkacza, dla którego należy wykonać 

inwentaryzację miejsc występowania i właściwych dla gatunku siedlisk.  

− Dla bociana czarnego, bociana białego, bielika i orlika krzykliwego 

pozostawiono zapis „Zaniechanie  zalesiania  trwałych użytków zielonych” jako 

działanie obligatoryjne.   

− Aktualizacja lokalizacji stref wokół gniazd powiązana z pracami nad nowymi 

planami urządzania lasu dla nadleśnictw dla bociana czarnego, bielika i orlika 

krzykliwego została przyjęta bez uwag. 

− Zapis „Wstrzymanie wydawania pozwoleń na lokalizację farm wiatrowych ze 

względu na bardzo wysokie ryzyko zwiększenie śmiertelności gatunku 

(obligatoryjne)” odnoszący się do bociana czarnego, bociana białego, bielika 

i orlika krzykliwego, również zalecono przenieść do działu PZO dotyczącego 

wskazań do dokumentów planistycznych. Należy też zaznaczyć, że zapis ten nie 

dotyczy małych wiatraków przydomowych. Dyrektor St. Dąbrowski 

poinformował zebranych o tym, że trwają prace sejmiku wojewódzkiego nad 

delimitacją niektórych obszarów województwa z zabudowy obiektami 

kłócącymi się z walorami krajobrazowymi (takimi jak farmy wiatrowe) czy też 

wpływającymi zdecydowanie negatywnie na chronione gatunki ptaków 

na obszarach Natura2000. 

− Również zapis „Promowanie pozyskiwania innych form energii: wodnej, 

słonecznej” zalecono przenieść do działu PZO dotyczącego wskazań 

do dokumentów planistycznych. 



 

 

− Przedstawiciele rolników pytali jakich rekompensat mogą się spodziewać ze 

względu na ograniczenia jakim podlegają na obszarze Natura2000 twierdząc, że  

wiedzie im się gorzej niż rolnikom gospodarującym poza tymi obszarami. Pani 

A. Liro odpowiedziała, że przeprowadzono porównanie 30 wybranych losowo 

gmin na obszarach Natura 2000 oraz 20 gmin poza nimi. W wyniku tego 

porównania stwierdzono, że w 29 gminach leżących w zasięgu obszarów 

Natura 2000 dochody rolników są wyższe od średniej krajowej, a tylko w jednej 

gminie były niższe. 

− Zaproponowano też jako jedno z działań ochronnych dla bociana białego 

utworzenie azylu. Zapis „Ochrona i zachowanie istniejących śródpolnych 

zabagnień i oczek wodnych (obligatoryjne)” został zaakceptowany. 

− Dla dzięcioła białogrzbietego przyjęto zapis „Zwiększenie powierzchni biogrup 

przez pozostawienie 10% drzewostanów na powierzchniach zrębowych 

w postaci możliwie jak największych kęp do naturalnej śmierci” 

w wymienionych w przedstawionej tabeli wydzieleniach. Zdecydowano się 

również na pozostawienie zapisów przedstawionych na III spotkaniu: 

o wstrzymaniu prac leśnych w okresie od 15 marca do 30 maja zaplanowanych 

w miejscach występowania tego gatunku i przeniesieniu tych prac na późniejsze 

terminy oraz o opracowaniu projektu oceny zasobów martwego drewna 

stojącego w zasięgu występowania dzięcioła białogrzbietego - RDOŚ, następne 

oceny przyrostu zasobów martwego drewna powinny być wykonane podczas 

sporządzania kolejnych planów urządzenia lasu. 

− Dla orlika krzykliwego przedstawiono wykaz działek wyłączonych z zalesień 

zapisem „Użytkowanie działki jako grunt orny lub TUZ (obligatoryjne)”.   

− Najważniejszym działaniem zaprojektowanym i zaakceptowanym na IV 

spotkaniu jest przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji ornitologicznej dla całego 

obszaru Ostoi Warmińskiej. Pozwoli ona na ustalenie rzeczywistej liczebności 

i znaczenia gatunków ptaków występujących na obszarze PLB280015, a także 

na określenia rodzaju, miejsc i skali zagrożeń. Po inwentaryzacji ornitologicznej 

rodzaj i zakres zaprojektowanych działań ochronnych powinien zostać 

dostosowany stosownie do istniejącej wiedzy. Należy wówczas sporządzić nowy 

plan zadań ochronnych. 

 
   



 

 

 

 

e) Na zakończenie dyrektor BULiGL Włodzimierz Serwiński podsumowując dyskusję 

stwierdził, że przedstawione w ramach spotkania działania ochronne ulegną jeszcze 

pewnym modyfikacjom, a część z nich zostanie przeniesiona do innych działów PZO. 

Poinformował też o możliwości zgłaszania pisemnych uwag do przedstawionych w 

prezentacji działań ochronnych do Wykonawcy i do RDOŚ.  

f) Podziękowanie i zakończenie spotkania.  

 
 

Raport sporządziła Sabina Zawadzka - koordynator projektu PZO dla PLB280015 Ostoja 

Warmińska (15.05. 2013 r.) 

 

 

Załączniki: 

1) Zdjęcie ze spotkania 

2) Prezentacja multimedialna pokazywane podczas spotkania  



 

 

Załącznik 1 - Zdjęcia ze spotkania 

 

 

 



 

 

 

 

 


