
 
 

 

 

 

Sprawozdanie z III spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektem Planu 

Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000  

PLH 200005 Ostoja Augustowska 

 

W dniu 10 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze w 

Pomorzu odbyło się trzecie spotkanie w ramach konsultacji społecznych procesu opracowania 

Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH 200005 Ostoja Augustowska. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mieszkańców obszaru Natura 2000, 

organów samorządowych, nadleśnictw, Straży Granicznej i inni zainteresowani projektem 

PZO. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowisk w Białymstoku. Spotkanie prowadził koordynator projektu Karol Danik.   

 

Przebieg czynności dokonanych podczas spotkania: 

1. Na wstępie wykonawca projektu zapoznał zebranych z programem spotkania i 

wyjaśnił jakie kwestie będą poruszane w jego trakcie. Podczas spotkania 

przedstawiono: 

- stan ochrony gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 

2000 (w formie krótkiego przypomnienia ze spotkania drugiego) 

- zidentyfikowane zagrożenia oraz przyjęte metody ochrony w odniesieniu do 

przedmiotów ochrony objętych Planem 

2. Zagrożenia oraz metody ochrony w odniesieniu do siedlisk nieleśnych oraz gatunków 

roślin przedstawił i omówił dr. Paweł Pawlikowski. 

3. Spotkanie przerywane było uwagami oraz propozycjami wnoszonymi przez obecnych 

na sali członków Zespołu Lokalnej Współpracy.  

4. Pan Kamil Gurowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród Pan Tadeusz 

Wilczyński poruszyli temat wpływu gospodarki leśnej na stokach na ochronę jezior. 

Wykonawca wyjaśnił, w jaki sposób do jezior mogą przedostawać się 



zanieczyszczenia i jaki wpływ maja na ten proces lasy i modyfikacje gospodarki leśnej 

na stokach okalających jeziora. 

5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze Pan Ryszard Karczewski wskazał kilka 

problemów dotyczących ochrony różnych ekosystemów na gruntach, które nie są 

własnością Lasów Państwowych. 

6. Głos zabrał również przedstawiciel Straży Granicznej Pan Dariusz Lipski, poruszając 

temat konieczności utrzymania pasa granicznego w miejscach, w których znajdują się 

przedmioty ochrony. 

7. Ustalono harmonogram prac ZLW oraz termin kolejnego spotkania. 

Spotkanie prowadzono w sposób otwarty, uwagi, pytania i dyskusja prowadzona była w 

trakcie całego spotkania. Lista obecności i zapis cyfrowy (dźwięku) spotkania stanowić będą 

część dokumentacji PZO. 

 

 

                                                                                         Sporządzający protokół: 

                                                                                               Karol Danik 

                                                                                           Koordynator Projektu 


