
 
 

 

Sprawozdanie z III spotkania dyskusyjnego 

w ramach prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych (PZO) 

dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 

i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 

 

Dnia 19 września 2012 roku w miejscowości Dasze (świetlica wiejska), odbyło się trzecie 

spotkanie w ramach konsultacji społecznych procesu opracowania Planu Zadań Ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 i Ostoja w Dolinie Górnego 

Nurca PLH200021. 

W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele mieszkańców, organów samorządowych i 

nadleśnictw z obszaru Natura 2000 oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i inni 

zainteresowani projektem PZO. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku 

reprezentowali: Grzegorz Piekarski – z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i 

Obszarów Natura 2000 i Iwona Naliwajek – starszy specjalista ds. opracowywania planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Spotkanie prowadził koordynator Planu - 

Janusz Porowski. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku zabranych powitał Grzegorz Piekarski. Zaś w imieniu gospodarzy 

terenu głos zabrała Pani Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz. 

Następnie prowadzący spotkanie przedstawił porządek warsztatów – nikt nie wniósł uwag do 

porządku spotkania.  

Merytoryczna część zaczęła się od przedstawienia zaprojektowanych działań ochronnych. 

Omawiano każdy przedmiot ochrony oddzielnie, z podaniem wszystkich zaplanowanych 

działań ochronnych. Działania ochronne zaprojektowano do działek ewidencyjnych, a w 

przypadku planowanych inwentaryzacji lokalizacja działań odnosiła się do terenu obszaru 



objętego PZO. Dla każdego projektowanego działania ochronnego wskazano podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie tego zadania. 

Po przerwie kawowej prowadzący omówił niezbędne korekty, jakie należy wnieść do 

Standardowego Formularza Danych (SDF) obszaru PLB200004 i PLH200021.  

W kolejnym bloku tematycznym przedstawiono niezbędne wskazania do miejscowych 

dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego). 

Po czym odbyła się dyskusja nad potrzebą opracowania planu ochrony. Prowadzący zapoznał 

zebranych z warunkami, których spełnienie jest przesłanką do podjęcia decyzji o potrzebie 

stworzenia planu ochrony dla obszaru. W toku dyskusji uznano, iż nie zachodzi potrzeba 

tworzenia planu ochrony dla obszaru PLB200004 i PLH200021.  

Następnie koordynator zapoznał zebranych z tym, co nowego w Platformie Informacyjno – 

Komunikacyjnej. Omówiono również terminarz dotyczący zakończenia prac na projektami 

PZO i właściwych konsultacji społecznych. 

Ostatnim punktem spotkania był poczęstunek obiadowy. 

Spotkanie prowadzono tak, iż w każdej chwili można było zadawać pytania dla wykonawcy 

PZO i prowadzić dyskusję dotyczącą omawianych zagadnień. Uczestnicy spotkania 

skrupulatnie skorzystali z tej formy warsztatów, co zaowocowało ożywioną dyskusją w 

trakcie całego spotkania. Dyskutowano o następujących problemach:  

Rolnicy mający grunty w obszarze objętym PZO bardzo mocno podnosili problem 

nadmiernego uwilgotnienie łąk kośnych, jako konsekwencja zarastania rowów 

melioracyjnych i działalności bobrów. Nadmierna populacja borów, która po pierwsze 

powoduje podtopienia łąk, a co za tym idzie brak możliwości skoszenia takich powierzchni, 

co jest z kolei powodem utraty dopłat rolnośrodowiskowych. Po drugie bobry powodują 

niszczenie nielicznych dróg dojazdowych, co się sprowadza do takich samych konsekwencji. 

Rolnicy postulowali o rozwiązanie problemu nadmiernej liczebności bobrów na tym terenie, 

argumentując to również zagrożeniem dla siedlisk ptaków. 

Grzegorz Piekarski podkreślił, iż rolnicy mogą składać wnioski o odszkodowania z tytułu 

poniesionych strat, wnioski o rozebranie tam bobrowych zlokalizowanych na rowach 

melioracyjnych. Poinformował także o działaniach RDOŚ polegających na montowaniu rur w 



tamach bobrowych mających na celu odprowadzenie nadmiaru wody z terenów zalanych 

przez bobry.  

Przedstawiciel miejscowego koła łowieckiego dopytywała o wpływ zapisów PZO na 

działalność łowiecką na tym terenie. Podniósł również problem zbyt intensywnego 

użytkowania łąk w miejscu występowania cietrzewia, co skutkuje brakiem wyższej 

roślinności i zakrzewień. 

Starano się ująć w niniejszym sprawozdaniu najważniejsze tematy poruszone podczas 

spotkania, aczkolwiek przytoczenie wszystkich wypowiedzi nie jest możliwe, jednakże będą 

one brane pod uwagę w procesie tworzenia projektu Planu. 
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