
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:  

PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka 

Data oraz czas trwania: 

9  lipca 2013 r., godz. 10.30 – 14.00 

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

sala narad w siedzibie Nadleśnictwa Nowe Ramuki; Nowy Ramuk 19.  

1. Zespół prowadzący  

a) Iwona Mirowska-Ibron – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, planista 

regionalny 

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 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka 

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: 

Na początku wszystkich obecnych przywitał gospodarz obiektu Nadle

Nadleśnictwa Nowe Ramuki Pan Janusz Jeznach

Następnie planista regionalny RDO

zebranym wykonawcę projektu planu zada

– Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Le

dyrektorowi BULiGL Włodzimierzowi Serwi

Dyrektor BULiGL na wst

ochronnych dla Puszczy Napiwodzko

eksperta ornitologa – Mariana 

koordynatora projektu – Sabinę

starszego asystenta taksatora –

tku wszystkich obecnych przywitał gospodarz obiektu Nadle

muki Pan Janusz Jeznach. 

pnie planista regionalny RDOŚ w Olsztynie Iwona Mirowska-

projektu planu zadań ochronnych dla Puszczy Napiwodzko

dzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie 

Włodzimierzowi Serwińskiemu. 

na wstępie przedstawił zespół opracowujący projekt 

ochronnych dla Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej:  

Mariana Szymkiewicza  

Sabinę Zawadzką 

– Adrianę Stefańską. 

tku wszystkich obecnych przywitał gospodarz obiektu Nadleśniczy 

 

-Ibron przedstawiła 

 ochronnych dla Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 

 i przekazała głos 

cy projekt planu zadań 

 



Następnie Pan dyrektor zapowiedział 3 kolejne spotkania

główne cele pierwszego spotkania. Jego najwa

lokalnej współpracy (ZLW)

podstawowe informacje na temat sporz

przedmiotach ochrony (gatunki ptaków z 

jakie powinny zostać osiągnięte

Planista regionalny Iwona Mirowska

ideę sporządzania  planów zada

zadań ochronnych, które już

opracowania oraz te, które zostały zaplanowane do wykonania.

Następną prezentację 

Adriana Stefańska. 

W dokumencie omówiono poło

terytorialnych w zasięgu omawianego 

scharakteryzowano liczebność

głównymi przedmiotami ochrony 

Przedstawiono główne cele działa

Wykonawca zaproponował 

2013 r.; III spotkanie – 3 wrześ

Omówiono kolejne etapy prac 

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

projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmuj

zakres prac koniecznych:

zapowiedział 3 kolejne spotkania w ramach warsztatów

pierwszego spotkania. Jego najważniejszym celem jest powołanie zespołu 

lokalnej współpracy (ZLW). Ponadto są to warsztaty, na których przybyli uzyskaj

podstawowe informacje na temat sporządzania planów zadań ochronnych, 

(gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej), o głównych celach 

gnięte w wyniku zaprojektowanych działań ochronnych.

Iwona Mirowska-Ibron wystąpiła z prezentacją, w której wyja

planów zadań ochronnych. W prezentacji zostały przedstawione plany 

 ochronnych, które już wykonano, wymieniono te, które znajduj

opracowania oraz te, które zostały zaplanowane do wykonania. 

ę opracowaną przez wykonawcę projektu PZO 

W dokumencie omówiono położenie, zasięg i udział powierzchniowy jednostek 

omawianego obszaru Natura 2000. Wymieniono i krótko 

scharakteryzowano liczebność i siedliska zajmowane przez gatunki ptaków 

ochrony według aktualnego standardowego formularza danych. 

le działań ochronnych. 

a zaproponował terminy następnych spotkań: II spotkanie 

września 2013 r.;   IV spotkanie – 8 października 

prac - wykonawca.  

pny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad 

projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmuj

zakres prac koniecznych: 

w ramach warsztatów i przedstawił 

niejszym celem jest powołanie zespołu 

, na których przybyli uzyskają 

ochronnych, o głównych 

, o głównych celach 

 ochronnych. 

, w której wyjaśniła 

. W prezentacji zostały przedstawione plany 

 wykonano, wymieniono te, które znajdują się w trakcie 

 

 projektu PZO przedstawiła 

i udział powierzchniowy jednostek 

. Wymieniono i krótko 

 i siedliska zajmowane przez gatunki ptaków będących 

standardowego formularza danych. 

II spotkanie –   6 sierpnia 

 2013 r.   

pny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad 

projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmujący następujący 



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 

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; 

• przedstawia stanowisko wobec uwag i wniosków do akceptacji RDOŚ w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia lub otrzymania uwag. 

 



Po zakończonej prezentacji dyrektor BULiGL zapowiedział drugie spotkanie, na k

ekspert ornitolog Pan Marian Szymkiewicz przedstawi przedmioty ochrony 

z najbardziej aktualną wiedzą, stan ochrony przedmiotów ochrony oraz zagro

Dyrektor BULiGL podsumował ogóln

lasów (wynoszący około 80% powierzchni) w zasi

dużym udziałem lasów zaznaczył 

postępowania zarówno w lasach jak i poza ni

Następnie ekspert ornitolog 

charakterystyczne dla Puszczy Napiwodzko

w ogólnym zarysie. 

Po wystąpieniu M. Szymkiewicza d

udziału w Zespole Lokalnej Współpracy

Głos zabrał Pan Władysław Kapusta ze Stacji 

podnosząc problem szkód czynionych w uprawach rolnych przez 

że rolnicy nie powinni radzi

do niekontrolowanych i bezprawnych zachowa

W odpowiedzi planista regionalny Iwona Mirowska

na terenie całej Europy a nawet w Ameryce Północnej. O

znaczny wzrost populacji żurawi

większy rozmiar konfliktowych 

(w Polsce RDOŚ) soją na stanowisku

muszą dotyczyć również innych 

czonej prezentacji dyrektor BULiGL zapowiedział drugie spotkanie, na k

og Pan Marian Szymkiewicz przedstawi przedmioty ochrony 

, stan ochrony przedmiotów ochrony oraz zagro

Dyrektor BULiGL podsumował ogólną wiedzę o obszarze, podkreś

cy około 80% powierzchni) w zasięgu obszaru Natura 2000. 

aznaczył konieczność wypracowania wła

powania zarówno w lasach jak i poza nimi. 

ekspert ornitolog M. Szymkiewicz w ogólny sposób przedstawił najbardziej 

charakterystyczne dla Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej gatunki ptaków i ich obecn

Szymkiewicza dyrektor BULiGL zaprosił uczestników 

udziału w Zespole Lokalnej Współpracy, a także do zadawania pytań i do dyskusji.

Pan Władysław Kapusta ze Stacji Dydaktyczno-

c problem szkód czynionych w uprawach rolnych przez żurawie. 

rolnicy nie powinni radzić sobie z tym problemem sami, gdy

wanych i bezprawnych zachowań (np. zabijanie ptaków). 

planista regionalny Iwona Mirowska-Ibron wyjaśniła, 

na terenie całej Europy a nawet w Ameryce Północnej. Od kilkunastu lat notowany jest 

urawi i wiele krajów szuka rozwiązania przybieraj

nfliktowych żurawi sytuacji z rolnikami. Instytucje do tego powołane 

 na stanowisku, że powinno zostać zmienione prawo. Jednak te zmiany 

 innych gatunków (łabędzi, gęsi).  

czonej prezentacji dyrektor BULiGL zapowiedział drugie spotkanie, na którym 

og Pan Marian Szymkiewicz przedstawi przedmioty ochrony zgodnie 

, stan ochrony przedmiotów ochrony oraz zagrożenia. 

 o obszarze, podkreślając, duży udział 

gu obszaru Natura 2000. W związku z tak 

 wypracowania właściwego modelu 

sób przedstawił najbardziej 

amuckiej gatunki ptaków i ich obecną sytuację 

 

uczestników do wzięcia 

do dyskusji.  

-Badawczej Bałdy 

żurawie. Stwierdził, 

blemem sami, gdyż może dojść 

śniła, że jest to problem 

d kilkunastu lat notowany jest 

przybierających coraz 

Instytucje do tego powołane 

 zmienione prawo. Jednak te zmiany 



Pani Iwona Mirowska-Ibron poinformowała o istniejącym opracowaniu strategii 

ochrony żurawia, w którym to dokumencie przedstawiono różne metody i sposoby dążące 

do ograniczenia sytuacji konfliktowych. Podkreśliła, że znalezienie dobrych rozwiązań 

wymaga czasu, a także zajęcia stanowiska w tych sprawach przez GDOŚ. 

Planista regionalny zaproponowała wspólne spotkanie wykonawców PZO 

dla PLB280007 i PLH280052. Pozostawiono do ustalenie które ze spotkań będzie wspólne. 

 

Po 10 minutowej przerwie około godz. 12 00 prowadzono dalsze rozmowy 

z przybyłymi, lecz nie poruszono już problemów dotyczących PZO czy też gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Na zakończenie spotkania Dyrektor BULiGL zaprosił przybyłych na następne 

spotkania. 

 
 

Data i podpis osoby sporządzającej raport: 

10.07.2013 r. 

Sabina Zawadzka 

 

 

Załączniki: 

1) Lista obecności 

2) Prezentacje multimedialne pokazywane podczas spotkania  

3) Oświadczenia i zgody członków ZLW 

 


