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Białystok, dn. 06 września 2012r. 

 
Raport z przebiegu II spotkania  

w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych  
obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy” 

 
  

W ramach opracowania projektu planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 

„Dolina Górnej Rospudy” w dniu 03 września 2012 r odbyło się drugie z trzech planowanych 

spotkao w ramach prac nad projektem dokumentu planu zadao ochronnych. Spotkanie 

rozpoczęło się o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Plan Zadao 

Ochronnych Doliny Górnej Rospudy jest częścią ogólnopolskiego projektu POIS.05.03.00-00-

186/09 pn. „Opracowanie planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski".  

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zebranych przez Zastępcę Naczelnika Wydziału 

Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Białymstoku. Następnie Koordynator 

Planu Zadao Ochronnych przedstawił program spotkania wraz z podsumowaniem I spotkania 

Informacyjno-Konsultacyjnego.  O spotkaniu zostali powiadomieni wszyscy zainteresowani 

pracami nad projektem planu zadao ochronnych: podmioty oraz osoby fizyczne.  

Następnie w formie prezentacji multimedialnych zostały przedstawione 

dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektów planów zadao ochronnych 

obszaru Natura 2000. W pierwszej kolejności został przedstawiony przez eksperta ds. siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin stan i zagrożenia gatunków roślin oraz lądowych siedlisk 

przyrodniczych na obszarze Doliny Górnej Rospudy. Po przerwie kawowej kolejny ekspert 

przedstawił informacje dotyczące stanu ochrony ekosystemów wodnych będących 

przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022  

w zakresie dotyczącym ich zagrożeo oraz celów i wstępnie planowanych działao ochronnych. 

Następnie koordynator planu przedstawił wyniki prac dodatkowo przeprowadzonej letniej 

inwentaryzacji nietoperzy na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, która 

została zlecona na wniosek członków Zespołu Lokalnej Współpracy. Ostatnim punktem 
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prezentacji multimedialnych było omówienie sposobu śledzenia prac nad projektem 

dokumentu Planu Zadao Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy na 

Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej, przedstawionej przez przedstawiciela wykonawcy 

Planu PZO. Prezentacja przedstawiała proces zamieszczania uwag i wniosków na Platformie 

PIK.  

Ostatnią częścią spotkania była dyskusja dotycząca przebiegu prac nad projektem 

Planu Zadao Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy. Wśród problemów 

poruszanych przez uczestników spotkania najczęściej pojawiał się temat linii 

elektroenergetycznej 400 kV Polska-Litwa i jej szkodliwego wpływu na środowisko, zdrowie 

ludzi, krajobraz oraz wpływu tej inwestycji na atrakcyjnośd terenu pod względem 

zagospodarowania turystycznego. 

 Pozostałe tematy dotyczyły: 

 Planowanego zaprzestania wypasu bydła w miejscu realizacji inwestycji linii 

elektroenergetycznej 400 kV przez mieszkaoców, co może byd niezgodne  

z zaleceniami w zakresie działao ochronnych w granicach muraw kserotermicznych; 

 Sukcesji wtórnej roślinności na terenach nieleśnych; 

 Ekspansji bobra europejskiego, która przyczynia się do pogorszenia stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczcy, a w przypadkach ekstremalnych powoduje zanik przedmiotów 

ochrony (Bagno Parchacz). 

 Zasadności zaproponowanych w 2009 granic przedmiotowego obszaru Natura 2000, 

a w szczególności utworzenia kilometrowej szerokości pasa strefy ochronnej od rzeki 

Rospuda, gdy na tym obszarze nie odnotowano przedmiotów ochrony; 

 Oddziaływania planowanej do realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV na 

środowisko, z uwzględnieniem nie wykazania znaczących negatywnych oddziaływao 

na chiroptero- i awifaunę w dokumentach planistycznych oraz w zakresie możliwości 

udziału społeczeostwa w procesie decyzyjnym; 

 Rozprzestrzenianie się gatunku inwazyjnego barszczu Sosnowskiego na obszarze 
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siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz w jego sąsiedztwie oraz zasugerowano 

stworzenie projektu wspólnego projektu eliminacji allofitów w Dolinie Górnej 

Rospudy; 

Zakończenie spotkania  

 Po zakooczeniu dyskusji Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów 

Natura 2000 RDOŚ w Białymstoku P. Grzegorz Piekarski przypomniał wszystkim o terminie 

kolejnego III spotkania dyskusyjnego, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Filipów 

20 września 2012 r. Planista Regionalny P. Iwona Naliwajek zachęciła do przekazania 

informacji osobom zainteresowanym, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyd w 

spotkaniu, że wszelkie informacje dotyczące prac nad projektem planu zadao dla Doliny 

Górnej Rospudy PLH 200022 zawarte są na publicznie dostępnej Platformie Informacyjno-

Komunikacyjnej oraz na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

 

Raport sporządziła:        Zatwierdził: 

 

 

inż.  Aneta Kempista       koordynator Planu PZO  

         dr inż. Andrzej Kamocki 


