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Raport

z pierwszego spotkania dyskusyjnego w sprawie projektu planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 140044Grabinka

Spotkanie dyskusyjne odbyło się w dniu 10 pażdzięrn1ka Ż01l r. w siedzibie Nadleśnictwa

Radziwiłłów przy ul. senatorówka 2/2, w Puszczy Marińskiej . W obtń^ch ucz'eśnilczyło 14

osob, zgodnie z lisą obecności stanowiącą za1ąc.anik t 1 do niniejszego protokołu. o
spotkaniu zostało powiadomionych 21 zainteresowanych podniotów (osób fizycznych i

instytuaji).

Spotkanie rozpocĄ p. dr Michał Falkowski _ wykonawca projektu planu zadań

ocbronnych dla obszanr Natura 2000 PlH140044crabinką nastflnie głos zabtń p. &
Mieczygaw stachowiak - koord}'nato mer}łoryczny pojekfu, ręprezęnfujący Uńwe$}'tet

Technologiczno_Przyrodniczy w Bydgoszczy. Po przywitaniu uczęstników udzielone zostab

informacje wyjaśniające cel spotkania i zaproponowany został następujący porząpek obrad:

l. ',Obszary Naturą 2000 - idea plzevrodnia, podstawy prawne, f nkcjonowanie i

sposoby zanądzania " _ prezentacja multimedialna

2. Dyskusja

3. ,tlany zadań ochlor1r',ych dlą obsząrów Naturą 2000 - czw są w jaki sposób i na

jakiej podstawie są sporządzane, p/ocedura ich ustąnąr|iąnia, jąkie powodują skutki''

- prezentacja multimedialna

4. PEerya kawowa

5. ,,Zespćł Lokalnęj WspóĘracy podstawa utworzenią skład osobowy, wjaki sposób

dz\ałąl'

ó. Dyskusja i ukonsĘłuowanie Zespołu Lokalnej WspóĘracy

7. Przerwa kawowa

8. ,,obszat Nątuta 2000 PLH140044Gtabinka - przedmioty ochłotty ołaz projekt planu

zadań ochrołtłlych'' prezentacja multimedialna

9. Dyskusja i wnioski



10. Podsumowanie i zamknięcie spotkania

11. Obiad

Prezentacj& p. dr Mi€czysława Stachowirka dotycząca sieci Natura 2000 pt. obszgry

Naluru 2000 - idea płzewodr'fur, por|staw pląwrre, funkcjonox,gnie i sposoby zarądzania''

W wysĘieniu zostały Fzedstawione w sposób pŹejżysty i syntetyczny cele, zasady

ustanawianią wdrażania i fimkcjonowania europejskiej sieci Natura 2000. omówione zostały

drektywy siedliskowa i Ptasią a także przedstawiona została s}łuacja naszego kraju na tle

innych pa1Ąstw wspólnoty, w tym błędy, jakie popełniła Polska w początkowej fazie

zglaszuia |tworzenia obszaxów Nafura 2000 i ich dzisiejsze konsekwencje. Podkeślona

została slaba lub niekompletna wiedza społeczństwa na temat pfogramu Natura 2000.

Dyskusja:

p. Arkadiusz Malec @DoŚ w Ło<lzi) - zadał p1tanie czy i jak zostały przekazane informacje

o tęrminie, miejscu i celu spotkania_

p. Michał Falkowski ' odpa , że informacje zostały pŹekazanę na wiele sposobów i zgodnie

z procedurami. Rozwieszone zośĄ plakaĘ w urzędach, w prasie lokalnej zawarto

ogłoszenia o przystą)ieniu do prac nad PZo, ponadto wysłarre zostały do placówek

naukowych oraz do lokalnych samorządów, czyli gnin i powiatu zap.oszenią w których

podany został termin, mięjsce i cel spo&ania. Jednocześnie dodął, że nie sposób jęst

zidęnt}dłować wszys&ie grupy i osoby mogące być zainteresowane PZo zwłaszcza jeśIi

uvzg1ędni się krótlti okes na realizację pĄektu i napiętę terminy wynikające z realizacji

harmonogramu. Kontynuując stwierdził, żB w ustawodawstwie przewidziano tego typu

s}tuacje sąd prace nad PZo sąupublicmione i w kźdej chwili możrLazapozłĘć się zich

przebiegiem i aktyrłłrie w nich uczestniczyć wnosząl uwagi, poprawki, uzupełnienią lub

sugęstie. T.zeba pamiętać, że ucŻestnictwo w tworzęniu PZo możE zgłosić dowolny

obywatel UE. Na koniec w}powiedzi poprosił zebranych o ptzekaznje informacji o

pracach nad PZo znaty sobie osobom lub inst}tucjom, które powinny uczestniczyć w

planowaniu.

p. Arladiusz Malec (RDoŚ w Łodzi) _ poinformorłal, ze ńewłaściwie zostĄ dopełnione

formalności jeśli chodi o uzgodnienia z RDoŚ w Lodzi

p' Mieczysław stachowiak _ odparł, ze takie czymości zostały już podjęte i żę zostały

\łf slaDe w tej sprawie pisma z RDoŚ w Warszawie



Prezentacja p. dr MieczyŚlawa stachowiaks dotycząca projektu .PIan! zgdąń

ochłonnych dla obszalów Natura 2000 - czym sq w jaki sposób i na jakiŁj podsrawie są

sporądzane, prcceduru ich ustanan'iania, jąkie pow'odują skutki"

w \łysĘpieniu wyjŃnione zostało czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000'

jaką ma podstawę gawną jakię są cęle jego ustanowienia, w jaki sposób będŻię powstawał i
jakie będże powodował skutki. Szczegó|rry nacisk położono na obowiąąlwanie zasady

przezomości. W odniesieniu do obszaru Natura 2000 PlH140044crubinka poinformowano,

że pmce nad planem zadań będą przebiegały w trzech etapach:

. l etap, ldóIego cę1ęm jest ustalenie terenu i pŹedmiotów ochrony objętych projektem

planu zadń ochronnych olaz okrcślenie zasad upowszechniania informacji o

postępach prac, komunikacji z interesariuszami i utwożeniem Zespofu Lokalnej

współpracy;

. II ętap, złożr,rily z trzqch modułów obęjmuję m.in.: kwerendę dostqnyoh danych o

obszarze Natura 2000 PlHl40O44crabinka i przedmiotach ochrony, weryfikacje

tęrenowa zebmnych fuformacji, wykonanie cyfrowego opisu granic, ocenę stanu

zachowania przędmiotów ochrony' identyfikację rzeczywistych i potencjalnych

zagrożei zę\\T \ętŻrLych i wewnętxznych omz ich wpb'\ł't] na przedmioty ochrony w

perspel11.rvie l0 lat, ustalenie cetów działan i listy zadń ochronnych, sporządzenie

rnap tematycznyctL ustaleniu zakresu i sposobu wykonania (w Ęm barmonogramu)

rcatizacji zadaś | działań ochromych;

. III etap, dotyczy procesu planistyczrrego i obowiązku ustosrrnkowania się do

zgłoszonych uwag i postulatów.

Na koniec wysĘlienia przekazane zostaĘ sposoby komunikowania się ze: sporządzającym

plan zadń ochrcnnyc[ opracowująqłn projękt planu zadń ocfuonnych oraz z wykonawcą

projektu planu zadań ochronnych'

,, spół Lokalnej współprecy - podstawa utworŻenia, skład osobowjr'' w jaki sposób

działa''

Po przerwie kawowej dr Mieczysław Stachowiak zwrócił uwagę na kluczowy ęlęment

procesu platristycznego jakim są konsultacje społeczre i ich umocowanie prawne'

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

obszaru Natura 2000 PlH140044Grabinka przewidziarro powołanie Zespofu Lokalrcj

WspóĘracy. Jednocześnte zazlaczył' ze uczestnictwo w nim jest dobrowolne i prz}'pomniał,



żŁ zgod e z w),mogami prawa dofycząłymi ochrony danych osobowych na]eży z}ożryć

oświadczenia o zgodzig na udostępnianię danych personalnych na potżeby planu zadali

ocfuonnych dla obszaru Natura 2000 PlHl40044Grabinka.

Dyskusja: uczesbricy przyjęli powyższe informacje bez uwag

UkonŚtytuowanie się Zespolu Lokalnej \ffspóĘracy

Na podstawie zgłoszeń uczestników spotkania utworzono Zespół Lokalnej współpracy w

nastętr'ującym składzie:

Koordynator pĄelitu:

1) Mieczysław stachowiak _ Katędra Ksztahowania i ocfuony Środowiską Uniwe$}'tet

lechnologiczno-Pr4,rodniczy im. J. i J' Śniadeckich w Bydgoszczy

Wykonawca projektu pla{u zadań ochrormych oraz ekspelt w zakręsie siedlisk

przyrodniczych:

2) Michał Falkowski _ Biuro Badań, Monitoringu i ocbrony Pr4łody ,,EcoPalk' Michał

Falkowski

Przedstawiciele zainteresowanych osób i podmiotów:

3) Mafcin Tylutki RDoŚ w Warszawie

4) Arkadiusz Malec _ Planisra RDoŚ rł Łodż

5) Ewelina Sindak RDoŚ rł Łodl
6) Hubęrt szynański _ RDoŚ w Łodzi

7) Anna olczak - RDoŚ w Łodzi

8) Halina szpetmańska _ RDLP w Łodzi

9) Halina Walczak Nadleśnictwo Radziwiłów

1 0) Dobrawa Jankiewicz _ Nadleśnictwo R3dziwiłłów

1 1) Agnieszka Pruszkowska - Bolimowski Pa* Kmjobrazowy

,,obszał Natura 2000 PLH140044Grabinka - przedrniot) ochmny ołcz pvjelt planu

zadań ochmnnych"

W wysĘfeniu dI hab. Jezy Solon schałakteryzował siedliska przyrodniczę będącę

pŹ€dmiotem ochrony w obszarze Natum 2000 PLH140044GrabiI}kĄ. Z'apoŻiał zębnl\ych z

metodykąjaka zostala wykorzystana w badaniach terenowych. omówione zostąły wskaźniki

struktury i funkcji sfużąpe do oceny stanu zachowania siedlisk prątodniczych i ich

reprezentatywności. W dalszej części przedstawił cele PZo, opisał działarria jakie nalezy

4



podnąjąć by utzymać lub poprawić stan zachowania siędlisk prz}todniczych, złvłaszcza w

zakesie: czyrmej ochlony i monitońngu. zwTócił uwagę na kluczowąjego zdaniem ocbronę

zlewni znajdującą się poza granicami obszaru.

Dyskusja

p. Krrysztof Zasvadzkl (stalostwo Ż}Taldów) rzeczowo i poglądowo omówił zasoby wodne

terenr! scharąkteryzował zlewnię Grabinłi z zaznapzenlęm jej specyfiki i loka|rcj

zn enności. Ponadto omówił problemy związane z ochroną zasobów wodnych tego terenu

jak również prześledził wszystkie podejmowane próby powstrz}mania degradacji zleuni.

p. Jerzy Solon _ zAdal rctotya'(]f- p}'tanie, co chcemy chronió w Obsztze? Jeśli gąd w

rozumieniu siędliska pTz}Todniczęgo 9170, to w zasadzie nię trzęba podejmo'wać żdnych

działari. Jeśli :różlicowanie wownętrzn€ .ozumiane fitosocjołogicznie to aby chronić

grądy niskie muszą zostać podjęte działania związane z ochroną cieku. Następnię zMocił

uwagę na obecność świerką litóry należałoby usunąp z obszaru.

p. Halina szpetmańska @DLP w Łodzi) - odparłą ż9 świerk tam został tprowadzony

zgodnię z obowiązującyrni Zasadami Hodowli Lasu i jeśli jest to konieczne dla uzyskania

właściwego stanu ochrony siedliska moźna go usunąc.

zekończenie spotkrnir

Po zakończęniu dyskusji p. dr Mieczysław Stachowiak przypormiał wszystkim' żę wszelki

infomację dotyczące prac nad pĄektem planu zadań dla PlHl4oo44crabinka zawańe są na

publicznie dostępnej Platformie lnformacyjno-Komrmikacyjnej i podał strony WWw.


