
 
 

 
 

                      

Sprawozdanie z I spotkania dyskusyjnego 

dot. sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

PLB280008 Puszcza Piska 

 

W ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w dniu 04 września 2012 roku,           

w zabytkowej wyłuszczarni nasion im. Zdzisława Borowskiego w Nadleśnictwie 

Maskulińskie w Rucianem Nidzie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne 

Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dotyczące opracowania projektów planów zadań 

ochronnych (PZO) dla obszaru  Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska. 

 W spotkaniu udział wzięło 50 osób reprezentujących różne instytucje i podmioty.  

 Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Marii Mellin- Regionalnego 

Konserwatora Przyrody, pełniącej również funkcję Zastępcy Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która powitała zaproszonych gości, ogólnie 

wyjaśniła ideę tworzenia obszarów Natura 2000, krótko odniosła się do obszarów Natura 

2000 utworzonych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i przedstawiła 

zwięzłą charakterystykę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska. 

 



 
 

 
 

 Następnie głos zabrała Pani Iwona Mirowska- Ibron, Planista Regionalny RDOŚ           

w Olsztynie, która przedstawiła zespół wykonujący projekt planu zadań ochronnych           

dla OSOP Puszcza Piska, jak również informacje o projekcie i jego celach. Ogłoszona 

została informacja dotycząca dobrowolnego uczestnictwa w pracach nad projektem                

w ramach członkostwa w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW). Następnie wyjaśniono 

pokrótce sposoby komunikowania się pomiędzy Wykonawcami PZO a ZLW poprzez 

Platformę Informacyjno- Komunikacyjną, umożliwiającą obserwację efektów pracy              

nad planem oraz wnoszenie uwag. 

 Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Piotra Kwiatkowskiego, który 

podczas prezentacji multimedialnej wyjaśnił co to jest sieć Natura 2000, jakie są jej 

założenia i zasady. Przedstawiono kilka ważnych informacji dotyczących Obszaru 

Specjalnej Ochrony Puszcza Piska (podstawa prawna i data utworzenia, powierzchnia,            

także ogólna charakterystyka obszaru). Omówiono także podstawę i status prawny 

tworzenia planów zadań ochronnych, ich zakres, strukturę oraz zasady finansowania. 

Następnie omówione zostały wszystkie gatunki zidentyfikowane jako przedmioty ochrony 

w OSOP Puszcza Piska, z ogólną charakterystyką biologii, oceną stanu populacji,  

zagrożeniami oraz proponowanymi kierunkami działań zmierzających do korzystnego 

stanu ochrony populacji. Krótko omówiono monitoring realizacji PZO i stanu 

przedmiotów ochrony, a także przesłanki do ewentualnego sporządzenia planu ochrony    

dla OSOP Puszcza Piska. Pan Piotr Kwiatkowski poinformował też zgromadzonych                  

o braku konkretnych propozycji zmiany granic OSOP na obecnym etapie prac.  



 
 

 
 

 

 W trakcie prezentacji wynikały dyskusje, w których brali udział głównie 

przedstawiciele Nadleśnictw oraz Gospodarstw Rybackich. 

 

 

  

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jerzy Bancewicz (Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Olsztynie), który zwrócił się z pytaniem, czy dotychczasowe ustawy dotyczące ochrony 

przyrody są mniej ważne niż nowo tworzone plany.  



 
 

 
 

W dalszej części spotkania rozwijały się dyskusje dotyczące głównie oceny 

rzeczywistych bądź potencjalnych zagrożeń związanych z gospodarką leśną, rolnictwem, 

gospodarką rybacką, turystyką i rozpraszaniem zabudowy. 

 Pani Grażyna Czalej- Gawrycka (Nadleśnictwo Giżycko) stwierdziła, iż w celu 

ochrony OSOP należy wprowadzić zapis, aby w dalszym ciągu prowadzone były działania 

zapisane w Planach Urządzenia Lasu.  

 

  

Około godziny 12
00 

miała miejsce przerwa, po której kontynuowano spotkanie. 

Przedstawiciel Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach stwierdził, że nie należy 

określać gospodarki rybackiej jako zagrożenia dla gatunków będących przedmiotem 

ochrony, gdyż tylko irracjonalna gospodarka stwarza takie niebezpieczeństwa. Podobną 

postawę przyjęli przedstawiciele Nadleśnictw, którzy nie zgadzali się z zapisami 

dotyczącymi gospodarki leśnej, ich zdaniem nie wpływającej niekorzystnie na stan 

populacji.  

 W celu załagodzenia debaty głos zabrała Pani Iwona Mirowska- Ibron, informując 

zgromadzonych, iż założeniem sporządzenia planu zadań ochronnych jest przedstawienie 

wszystkich zagrożeń- zarówno realnych jak też potencjalnych.  



 
 

 
 

 Spotkanie zakończyła Pani Maria Mellin, dziękując wszystkim za przybycie            

oraz zachęcała do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych. 

 

 

 

 

 


