
 

Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”  
ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok 
NIP 5423075315, REGON 200200247, KRS 0000301706  

 

 

1 
 

Białystok, dn. 23 września 2012 r. 

 
Raport z przebiegu III spotkania  

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

 
  

W ramach opracowania projektu planu zadao ochronnych obszaru Natura 2000 

„Dolina Górnej Rospudy” w dniu 20 września 2012 r. odbyło się trzecie,  ostatnie spotkanie 

dyskusyjne w ramach prac nad projektem planu  zadao Ochronnych. Spotkanie rozpoczęło 

się o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Filipowie (ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów). 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 rozpoczął powitaniem zebranych Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony 

Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Białymstoku Grzegorz Piekarski oraz 

przedstawieniem instytucji sporządzającej PZO 1  Doliny Górnej Rospudy. Następnie 

Koordynator PZO dr Andrzej Kamocki przedstawił program spotkania. W ostatnim spotkaniu 

dyskusyjnym nad projektem Planu Zadao Ochronnych uczestniczyli wszyscy zainteresowani 

pracami nad projektem PZO: podmioty oraz osoby fizyczne.  

Celem spotkania było przedstawienie zebranych informacji oraz ustaleo wchodzących 

w zakres modułu C Planu Zadao Ochronnych. Przedstawiono ustalenia z zakresu: 

 działao ochronnych,  

 potrzeby sporządzenia planu ochrony,  

 opracowania wskazao do dokumentów planistycznych,  

 opracowania projektu zarządzenia i dokumentacji Planu,  

 zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.  

 

                                                           
1
 Plan Zadao Ochronnych 
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Następnie, w formie prezentacji multimedialnych, zostały przedstwione powyższe 

punkty aspekty problemowe. Pan dr Kamocki przedstawił uwarunkowania przestrzenne 

osiągnięcia założonych celów działao ochronnych na obszarze Doliny Górnej Rospudy, w 

której zostały przeanalizowane dokumenty planistyczne oraz potencjalny wpływ zawrtych w 

ich ustaleo na przedmioty ochrony w Dolinie Górnej Rospudy. Podczas prezentacji były 

zgłaszane wnioski i uwagi, które przedstawiono na koocu nieniejszego raportu. Następnie 

zostały przedstawione przez eksperta ds. siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin  dr 

Wołkowyckiego działania ochronne w ekosystemach lądowych oraz propozycja zmiany ocen 

siedlisk nieleśnych w SDF. Po przerwie kawowej Pan Maciej Lutyoski z firmy Agro-Doradztwo 

zaprezentował instrumenty finansowe służące zachęcaniu rolników do stosowania zaleceo 

prowadzących do ekologizacji produkcji rolniczej, która powinna byd czymś więcej niż dobra 

praktyka rolnicza (Program rolnośrodowiskowy). Po przerwie obiadowej kolejna prezentacja 

była poświęcona działaniom ochronnym w ekosystemach wodnych.  

Ostatnią częścią spotkania była dyskusja do zaprezentowanych wyżej tematów ściśle 

związanych z projektem Planu Zadao Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Górnej 

Rospudy. Wśród problemów poruszanych przez uczestników spotkania najczęściej pojawiał 

się tak jak na poprzednich spotkaniach 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. Kolejnym często 

poruszanym tematem był problem już istniejących i planowanych do realizacji elektrowni 

wiatrowych. 

 Pozostałe tematy w trakcie dyskusji oraz podczas przerw między prezentacjami dotyczyły: 

 ograniczeo prawnych dotyczących gospodarki w gminie przez samorząd terytorialny; 

 zapisów planistycznych w gminach eliminującychmożliwośd budowy farm 

wiatrowych;   

 braku możliwości włączenia terenu przyległych na których nie występują przedmioty 

ochrony zapisane w SDF podczas tworzenia PZO ; 
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 zmiany zapisu proponowanego przez wykonawcę dotyczącego rębni przerębowej na 

rębnię stopniową IVa, b, c  oraz przerębowej V. Jak również wprowadzenie zapisu  

o dopuszczalnym wspomaganiu nasadzeo odnośnie lasów łęgowych; 

 czasu wdrażania zapisów zawartych w gotowym zarządzeniu RDOŚ PZO Dolina Górnej 

Rospudy do poszczególnych Planów Urządzenia Lasów w odniesieniu do nadleśnictw 

leżących w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy: Suwałki, Szczebra, Olecko; 

 zakazów budowy w granicach występowania przedmiotów ochronny Doliny Górnej 

Rospudy; 

 ponownie poruszono temat 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; 

 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; 

 chaotycznej zabudowy w linii brzegowej zbiorników wodnych i wód płynących. 

We wnioskach koocowych wskazano następujące potrzeby w aspekcie zachowania 

korzystnego stanu ochrony siedlisk i gatunków w granicach obszaru Natura 2000 Dolina 

Górnej Rospudy: 

 Weryfikację Planów Urządzenia Lasu w aspekcie planowanych rębni na stokach 

stromych, przylegających do jezior; 

 Wprowadzenie strefy buforowej dla jezior z wykazaniem podstaw przyrodniczych; 

 Inwentaryzację zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wód 

powierzchniowych; 

 Weryfikację legalności i zgodności z prawem budowlanym istniejącej zabudowy  

w bliskiej okolicy jezior, w aspekcie jej oddziaływao na siedliska przyrodnicze i gatunki 

fauny związane z ekosystemami wodnymi. 
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Zakończenie spotkania  

 Po zakooczeniu dyskusji koordynator Projektu Planu Zadao Ochronnych podziękował 

za przybycie przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz społeczności lokalnej. Podkreślił 

również, że po złożeniu Projektu PZO nastąpi okres 21 - dniowych konsultacji, a 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 Środowiskaw Białymstoku. Uwagi oraz wnioski można 

zgłaszad osobiście lub drogą listową do RDOŚ w Białymstoku pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok bądź 

do siedziby Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat” ul. Wołodyjowskiego 8A/1 15-309 

Białystok; drogą mailową:  Iwona Naliwajek, starszy specjalista stanowisko ds. opracowywania 

planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000, e-mail: inaliwajek@rdos.gov.pl, koordynator 

Planu PZO kamocki@prohabitat.pl lub też przez w/w platformę informacyjno-komunikacyjną PIK : 

http://pzo.gdos.gov.pl/ 

Raport sporządziła:        Zatwierdził: 

 

 

inż.  Aneta Kempista       koordynator Planu PZO  

         dr inż. Andrzej Kamocki 
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