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Raport 

ze spotkania dyskusyjnego w sprawie projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH 140043 Ostoja Nowodworska 

 

Spotkanie dyskusyjne odbyło się w dniu 14 września 2011 r. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 10, 05-100 Nowy 

Dwór Maz. W obradach uczestniczyło 22 osoby, zgodnie z załączoną do raportu listą 

obecności. O spotkaniu zostało powiadomionych 15 zainteresowanych podmiotów (osób 

fizycznych i instytucji).  

Spotkanie rozpoczął p. dr Michał Falkowski – wykonawca projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska, następnie głos zabrał p. dr 

Mieczysław Stachowiak – koordynator merytoryczny projektu, reprezentujący Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Po przywitaniu uczestników udzielone zostały 

informacje wyjaśniające cel spotkania i zaproponowany został następujący porządek obrad:  

1.  „Obszary Natura 2000 - idea przewodnia, podstawy prawne, funkcjonowanie i 

sposoby zarządzania” – prezentacja multimedialna 

2. Dyskusja 

3. „Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - czym są, w jaki sposób i na 

jakiej podstawie są sporządzane, procedura ich ustanawiania, jakie powodują skutki” 

– prezentacja multimedialna 

4. Przerwa kawowa 

5. „Zespół Lokalnej Współpracy — podstawa utworzenia, skład osobowy, w jaki sposób 

działa” 

6. Dyskusja i ukonstytuowanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

7. „Obszar Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska - przedmioty ochrony oraz 

 projekt planu zadań ochronnych” – prezentacja multimedialna 

8. Dyskusja i wnioski 

9. Podsumowanie i zamknięcie spotkania 
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10. Obiad 

Prezentacja p. dr Mieczysława Stachowiaka dotycząca sieci Natura 2000 pt. Obszary 

Natura 2000 - idea przewodnia, podstawy prawne, funkcjonowanie i sposoby zarządzania” 

W wystąpieniu zostały przedstawione w sposób przejrzysty i syntetyczny cele, zasady 

ustanawiania, wdrażania i funkcjonowania europejskiej sieci Natura 2000. Omówione zostały 

dyrektywy Siedliskowa i Ptasia, a także przedstawiona została sytuacja naszego kraju na tle 

innych państw wspólnoty, w tym błędy, jakie popełniła Polska w początkowej fazie 

zgłaszania i tworzenia obszarów Natura 2000 i ich dzisiejsze konsekwencje. Podkreślona 

została słaba lub niekompletna wiedza społeczeństwa na temat programu Natura 2000.  

 

Dyskusja: uczestnicy przyjęli powyższe informacje bez uwag   

 

Prezentacja p. dr Mieczysława Stachowiaka dotycząca projektu „Plany zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 - czym są, w jaki sposób i na jakiej podstawie są 

sporządzane, procedura ich ustanawiania, jakie powodują skutki” 

W wystąpieniu wyjaśnione zostało czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 

jaką ma podstawę prawną, jakie są cele jego ustanowienia, w jaki sposób będzie powstawał i 

jakie będzie powodował skutki. Szczególny nacisk położono na obowiązywanie zasady 

przezorności. W odniesieniu do obszaru Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska 

poinformowano, że prace nad planem zadań będą przebiegały w trzech etapach: 

 I etap, którego celem jest ustalenie terenu i przedmiotów ochrony objętych projektem 

planu zadań ochronnych oraz określenie zasad upowszechniania informacji o 

postępach prac, komunikacji z interesariuszami i utworzeniem Zespołu Lokalnej 

Współpracy; 

 II etap, złożony z trzech modułów obejmuje m.in.: kwerendę dostępnych danych o 

obszarze Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska i przedmiotach ochrony, 

weryfikację terenową zebranych informacji, wykonanie cyfrowego opisu granic, 

ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony, identyfikację rzeczywistych i 

potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich wpływu na przedmioty 

ochrony w perspektywie 10 lat, ustalenie celów działań i listy zadań ochronnych, 

sporządzenie map tematycznych, ustaleniu zakresu i sposobu wykonania (w tym 

harmonogramu)  realizacji zadań i działań ochronnych; 
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 III etap, dotyczy procesu planistycznego i obowiązku ustosunkowania się do 

zgłoszonych uwag i postulatów. 

Na koniec wystąpienia przekazane zostały sposoby komunikowania się ze: sporządzającym 

plan zadań ochronnych, opracowującym projekt planu zadań ochronnych oraz z wykonawcą 

projektu planu zadań ochronnych.  

 

Dyskusja: uczestnicy przyjęli powyższe informacje bez uwag   

 

„Zespół Lokalnej Współpracy — podstawa utworzenia, skład osobowy, w jaki sposób 

działa” 

Po przerwie kawowej dr Mieczysław Stachowiak zwrócił uwagę na kluczowy element 

procesu planistycznego jakim są konsultacje społeczne i ich umocowanie prawne. 

Poinformował, że w ramach procedury opracowania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska przewidziano powołanie Zespołu 

Lokalnej Współpracy. Jednocześnie zaznaczył, że uczestnictwo w nim jest dobrowolne i 

przypomniał, że zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych należy 

złożyć oświadczenia o zgodzie na udostępnianie danych personalnych na potrzeby planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska. 

 

Ukonstytuowanie się Zespołu Lokalnej Współpracy 

Na podstawie zgłoszeń uczestników spotkania utworzono Zespół Lokalnej Współpracy w 

następującym składzie: 

Koordynator projektu: 

1) dr Mieczysław Stachowiak – Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

Wykonawca projektu planu zadań ochronnych:  

2) dr Michał Falkowski – Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” 

Michał Falkowski 

Przedstawiciele zainteresowanych osób i podmiotów: 

3) Łukasz Brylak – RDOŚ w Warszawie 

4) Jarosław Kowalczyk – RDOŚ w Warszawie 

5) Mirosław Rzępała – prezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” 



 4 

6) Ryszard Dąbkowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy 

 „Obszar Natura 2000 PLH140043 Ostoja Nowodworska - przedmiot ochrony oraz 

 projekt planu zadań ochronnych” 

W wystąpieniu dr Marcin Kadej przybliżył zebranym gatunki chrząszczy jakimi są:  pachnica 

dębowa i zgniotek cynobrowy, omawiając ich biologię oraz środowisko życia. Następnie 

zapoznał zebranych z metodyką jaka została wykorzystana do oceny stanu zachowania 

przedmiotów ochrony oraz oceny stanu ich siedlisk. Omówione zostały poszczególne 

wskaźniki oraz istniejące i potencjalne zagrożenia. W wyniku przeprowadzonego monitoringu 

w ramach sporządzanego PZO dla obszaru PLH140043 Ostoja Nowodworska stan populacji 

zgniotek cynobrowego oraz pachnicy dębowej, jak również ich siedliska ocenione został jako 

właściwe (FV).  

 

Dyskusja 

p. Artur Zakolski (Nadleśnictwo Jabłonna) zauważył, że w SDF dla obszaru PLH140043 

Ostoja Nowodworska jako przedmiot ochrony wymieniony jest jedynie zgniotek 

cynobrowy. Zatem, jak rozumie, zwiększenie przedmiotów ochrony o pachnicę dębową 

jest efektem badań przeprowadzonych na potrzeby PZO. 

p. Michał Falkowski udzielił potwierdzającej odpowiedzi. Jednocześnie dodał, że jednym z 

założeń PZO jest uzupełnianie wiedzy o przedmiotach ochrony jak i samych obszarach. 

Efektem prac w odniesieniu do przedmiotów ochrony mogą być zmiany ilościowe i 

jakościowe w SDF oraz propozycje zmian granic obszarów. W przypadku tych ostatnich 

należy mieć na uwadze, że zmiany ich przebiegu nie zawsze mogą dotyczyć zmniejszania. 

W uzasadnionych przypadkach, m.in. jeśli jakiś teren jest kluczowy dla zachowania 

właściwego stanu ochrony gatunku będącego przedmiotem ochrony będzie konieczność 

rozszerzenia granic obszaru.  

p. Łukasz Brylak (RDOŚ w Warszawie) włączając się do dyskusji rzeczowo wytłumaczył na 

jakich zasadach i według jakich przepisów wprowadzane są zmiany granic, jak również 

omówił kwestie powoływania nowych lub likwidacji istniejących obszarów.  

p. Michał Falkowski zwrócił uwagę na, jego zdaniem, zbyt wygórowane niektóre parametry i 

wskaźniki służące od oceny stanu siedlisk i gatunków.  

p. Łukasz Brylak (RDOŚ w Warszawie) podzielił opinię podając konkretne przykłady i 

jednocześnie poinformował o odbywającym się trzydniowym spotkaniu poświęconym 

monitoringowi siedlisk przyrodniczych i gatunków, na którym są między innymi 
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regionalni konserwatorzy przyrody oraz przedstawiciele GIOŚ i IOP odpowiedzialni za 

prace monitoringowe. 

p.  Artur Zakolski (Nadleśnictwo Jabłonna) odnosząc się do zagrożeń ze strony gospodarki 

leśnej wymienionych w prezentacji poinformował, że z chwilą stwierdzenia zgniotka 

cynobrowego w wyniku przeprowadzonej w 2007 roku inwentaryzacji siedlisk 

przyrodniczych i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych ówczesny z-ca 

Dyrektora RDLP p. Grynkiewicz wstrzymał prace trzebieżowe. Od tamtego czasu 

Nadleśnictwo Jabłonna w obrębie obszaru PLH140043 Ostoja Nowodworska nie 

prowadzi prac gospodarczych. Jednocześnie zauważył, że poważnym problem w ostoi, jak 

również lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Jabłonna są śmieci oraz jazda quadami.  

p. Regina Rudka (Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.) kontynuując problem 

nielegalnego wyrzucania śmieci przedstawiła umocowania prawne dotyczące tego 

problemu jak również naświetliła działania powiatu podjęte w tej kwestii. 

p. Jarosław Kowalczyk (RDOŚ w Warszawie) podkreślił i uzasadnił jak ważnym jest 

powołanie w możliwie najszerszym składzie ZLW. Jednocześnie omówił rolę jaką 

powinien pełnić ten społeczny lub jak kto woli obywatelski organ i jakie z tego płyną 

korzyści. Jednocześnie podkreślił, że w przypadku Nowego Dworu Maz. obszary Natura 

2000 w kontekście funkcjonowania przyszłego portu lotniczego oraz arterii 

komunikacyjnej jaką będzie zmodernizowana trasa S7 mogą stać się ważnym elementem 

promującym samo miasto, jak i powiat co niewątpliwie może mieć znaczący wpływ na 

rozwój ekoturystyki, jak również pozyskania środków na inwestycje celu publicznego w 

tym chroniące środowisko naturalne.   

 

Zakończenie spotkania  

Po zakończeniu dyskusji p. dr Mieczysław Stachowiak zachęcił do przekazania informacji 

osobom zainteresowanym, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w obradach, że 

wszelki informacje dotyczące prac nad projektem planu zadań dla PLH140043 Ostoja 

Nowodworska zawarte są na publicznie dostępnej Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej i 

podał strony www. 

 

Protokołował 

Michał Falkowski 

 


