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Raport 

ze spotkania dyskusyjnego w sprawie projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH 140038 Białe Błota w Zielonce 

 

Spotkanie dyskusyjne odbyło się w dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Powiatu 

Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie. W obradach uczestniczyło 23 osoby, 

zgodnie z załączoną do raportu lista obecności. O spotkaniu zostało powiadomionych 10 

zainteresowanych podmiotów (osób fizycznych i instytucji).  

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

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140038 Białe Błota, 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 PLH140038 Białe Błota - 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 PLH140038 Białe Błota 

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 PLH140038 Białe Błota i przedmiotach ochrony, weryfikacje 

terenowa 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.  

 

„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 PLH140038 Białe Błota 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 PLH140038 Białe Błota. 

Dyskusja:  

p. Marta Glejch-Bulaszewska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) zadała pytanie czy 

tworzenie ZLW nie powinno być poprzedzone informacją dla ogółu mieszkańców o 

przystąpieniu do sporządzanie PZO dla PLH140038 Białe Błota. 

p. Mieczysław Stachowiak odpowiedział, że informacja o przystąpieniu do sporządzania PZO 

dla PLH140038 Białe Błota został zamieszczona w lokalnej prasie. Ponadto były 

wywieszone plakaty oraz wysłane zostały zaproszenia do urzędów gminy i powiatu 

informujące o celu, miejscu i dacie dzisiejszego spotkania.  

p. Marta Glejch-Bulaszewska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) poprosiła o wyjaśnienie, 

czy głos mieszkańca sprzeciwiającego się konkretnym zapisom w PZO będzie traktowany 

jako ważny i na ile będzie miał wpływ na zmiany zapisów i co się stanie w sytuacji kiedy 

właściciel terenu nie będzie zgadzał się i podporządkowywał PZO. 

 p. Mieczysław Stachowiak odparł, że mieszkaniec jako właściciel działki zgodnie z literą 

prawa jest odpowiedzialny za przedmiot ochrony, jaki znajduje się na jego terenie. 

Następnie wyjaśnił, że każdy głos w sprawie PZO traktowany jest poważnie i musi być 

uwzględniony przez zespól opracowujący PZO. Trzeba jednak pamiętać, że aby zmienić 
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lub wprowadzić konkretne zapisy, swoje postulaty należy uzasadnić, merytorycznie 

wyjaśnić lub udowodnić. 

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 

Ekspert w zakresie gatunków: 

3) dr hab. Jacek Wolnicki – Instytut Rybactwa Śródlądowego Uniwersytet Warmińsko 

Mazurski 

Przedstawiciele zainteresowanych osób i podmiotów: 

4) Anna Kucharska – RDOŚ w Warszawie 

5) Sylwester Jagodziński – z-ca Burmistrza Miasta Wołomin 

6) Alina Lasota – Urząd Gminy Wołomin 

7) Dariusz Ślęczkowski – prezes Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Rybackiego 

8) Mirosław Rzępała – prezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” 

 

Prezentacja p. dr hab. Jacka Wolnickiego  „Obszar Natura 2000 PLH140038 Białe Błota 

- przedmiot ochrony oraz  projekt planu zadań ochronnych” 

W wystąpieniu dr hab. Jacek Wolnicki scharakteryzował gatunek jakim jest strzebla błotna, 

omawiając jej biologię, środowisko życia oraz stan i rozmieszczenie populacji na Mazowszu. 

Streścił wyniki wieloletnich badań własnych nad tym gatunkiem ryby.  Następnie zapoznał 

zebranych z metodyką jaka została wykorzystana do oceny stanu zachowania przedmiotu 

ochrony jakim jest strzebla błotna oraz oceny stanu jej siedliska. Omówione zostały 

poszczególne wskaźniki. W wyniku przeprowadzonego monitoringu w ramach sporządzanego 

PZO dla obszaru PLH140038 Białe Błota. Stan populacji strzebli błotnej oraz stan jej 

siedliska ocenione zostały jako właściwe (FV).  
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Dyskusja 

p. Marta Glejch-Bulaszewska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) zapytała jak należy 

rozumieć określenie „poprzedni stan ochrony”? 

p. Mieczysław Stachowiak zdefiniował, że jest to stan, który został w określonym czasie 

stwierdzony i udokumentowany przez eksperta.  

p. Sylwester Jagodziński (z-ca Burmistrza Miasta Wołomin) zauważył, że w granicach 

obszaru PLH140040 Białe Błota istnieje rów melioracyjny, który wypełnił się w tym roku 

wodą w wyniku czego nastąpiło połączenie się z rzeką Czarną. Następnie zadał pytanie 

czy nie nastąpi tą drogą „ucieczka” ryb z obszaru. 

p. Jacek Wolnicki rozwiał obawy twierdząc, że strzebla nie odpłynie z terenu obszaru 

PLH140040 Białe Błota 

p. Sylwester Jagodziński (z-ca Burmistrza Miasta Wołomin) w nawiązaniu do poprzedniej 

swojej wypowiedzi poinformował zebranych, ze w związku z licznymi podtopieniami do 

jakich dochodzi w ostatnich latach planowane jest udrożnienie systemów melioracyjnych i 

czy w związku z tym prace te nie będą miały negatywnego oddziaływania na przedmiot 

ochrony jakim jest strzebla.  

p. Jacek Wolnicki stwierdził, że nie widzi takiego niebezpieczeństwa. Wyjaśnił, że obszar 

Białych Błot znajduje się w leju depresyjnym i całkowite odprowadzenie wody jest 

według jego oceny niemożliwe. Jednak mając na uwadze zasadę ostrożności nie zaszkodzi 

przed pracami melioracyjnymi przeprowadzić odpowiednią analizę. 

p. Marta Glejch-Bulaszewska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) zapytała czy na mapach 

zostaną naniesione te zbiorniki (i ich liczba), które należy bezwzględnie zachować aby nie 

pogorszyć stanu ochrony strzebli błotnej. Krótko mówiąc chodzi o zaznaczenie tych 

zbiorników, które z punktu widzenia zachowania właściwej liczebności struktury 

populacji są kluczowe. 

p. Jacek Wolnicki odparł, że taka informacja zostanie naniesiona na podkłady mapowe. 

p. Henryka Kocik (Starostwo Powiatowe w Wołominie) podkreśliła niebezpieczeństwo 

stosowania w przypadku Natury 2000 sformułowań - „może skutkować”, „może 

wpływać”, „może mieć znaczenie”. W przypadku urzędników podejmujących decyzje 

ważne jest by zapisy regulowane prawnie były konkretne, by posiadały nośnik w postaci 

informacji co można a czego nie.  

p. Mieczysław Stachowiak podzielił obawy i dodał, że jednym z celów PZO jest właśnie 

zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określenie metod lub 



 6 

sposobów by je wyeliminować lub przed nimi się ustrzec. Jeśli takim zagrożeniem okaże 

się zabudowa np. letniskowa to zostanie to podkreślone w PZO co skutkować będzie nie 

wydaniem pozwolenia na budowę przez urzędnika.  

p. Marta Glejch-Bulaszewska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) kończąc dyskusję dodała, 

że należy spodziewać się powiększenia składu ZLW na co będzie miało wpływ 

przekazanie informacji z dzisiejszego spotkania przez osoby w nim uczestniczące. 

 

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 PLH140040 Białe Błota 

zawarte są na publicznie dostępnej Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej i podał strony 

www. 

 

 Protokołował 

Michał Falkowski 

 


