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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280002 Dolina Pasłęki w województwie warmińsko-mazurskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Pasłęki 

Kod obszaru PLB280002 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego(plik PDF SDF stanowiący załącznik nr.1)  

Położenie Województwo warmińsko-mazurskie; powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski, ostródzki, olsztyński; gminy: Braniewo – 
gm. wiejska, Braniewo – gm. miejska, Płoskinia, Wilczęta, Godkowo, Orneta, Lubomino, Miłakowo, Świątki, Jonkowo, 
Łukta, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda. 

Powierzchnia obszaru (w ha) 20 669,9 

Status prawny Obszar specjalnej ochrony ptaków ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

01.06.2013 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Jacek Kozłowski, cat@uwm.edu.pl, +48608552434 

Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, 89 537 21 09 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,   

 
 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części 
terenu ze sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 
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planistycznym 

1 
Rezerwat Przyrody „Ostoja bobrów na 
rzece Pasłęce”  

Brak  
Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

2 Nadleśnictwo Zaporowo 
Plan urządzenia lasu na lata 2010- 
2019 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

3 Nadleśnictwo Młynary 
Plan urządzenia lasu na lata 2007- 
2016 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

4 Nadleśnictwo Orneta 
Plan urządzenia lasu na lata 2009- 
2018 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

5 Nadleśnictwo Dobrocin 
Plan urządzenia lasu na lata 2010- 
2019 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

6 Nadleśnictwo Kudypy 
Plan urządzenia lasu na lata 2004- 
2013 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

7 Nadleśnictwo Stare Jabłonki 
Plan urządzenia lasu na lata 2007- 
2016 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

8 Nadleśnictwo Jagiełek 
Plan urządzenia lasu na lata 2006- 
2015 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

9 Nadleśnictwo Nowe Ramuki 
Plan urządzenia lasu na lata 2004- 
2013 

Brak podstaw do wyłączenia z PZO 
obszaru Natura 2000 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w pkt 13. 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik 2 – mapa obszaru  
 

 
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założenia przyjęte przez RDOŚ w Olsztynie przy rozpoczęciu procesu planistycznego:  

 
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru PLB280002 Dolina Pasłęki jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 
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przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z z art. 3 (1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, wraz z późniejszymi zmianami), ujednoliconej do obecnie obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. - Dz.U. L 20 z 26.01.2010, potocznie zwanej „Dyrektywą Ptasią”. 
Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627., ze zm.).   
 Obszar PLB 280002 Dolina Pasłęki nie pokrywa się z terenem parku narodowego lub parku krajobrazowego , w części pokrywa się z rezerwatem 
przyrody: „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce” (brak zatwierdzonego planu ochrony)  oraz z Obszarami Chronionego Krajobrazu: Doliny Pasłęki, Słobickim, 
Narieńskim, Lasów Taborskich, Puszczy Napiwidzko-Ramuckiej, Wybrzeża Staropruskiego, a także obszarem natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, dla 
którego nie ma sporządzonego Planu Zadań Ochronnych.  
  W związku z tym, w odniesieniu do tego obszaru nie może mieć zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. oraz  Dz. U. z 2013 poz. 627, ze zm.) , tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000 
obowiązkowo sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. 
Zapisy Planów ochrony rezerwatów będą zgodne z zapisami dla PZO.  Plan zadań ochronnych powinien być skutecznym narzędziem do zarządzania 
zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest zagwarantowanie 
odpowiedniej ochrony służącej zachowaniu głównych przedmiotów ochrony. Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla 
utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym 
terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu  ich wdrażania. W 
świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, zobowiązany jest kierować 
się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

 
Obszar PLB280002 Dolina Pasłęki został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
z dnia 21 lipca 2004 roku. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.) 
 
Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 78. Zgodnie z zapisami SDF na terenie ostoi występują co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) 
następujących gatunków ptaków: nurogęś, błotniak łąkowy, kania czarna, kania ruda (PCK), bielik (PCK), orlik krzykliwy (PCK), 
trzmielojad, samotnik, zimorodek, siniak; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bąk (PCK),bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, 
derkacz i rybitwa czarna. Przed przystąpieniem do planu należy zweryfikować powierzchnię oraz rozmieszczenie przedmiotów ochrony.  
 
Zapisy planu zadań ochronnych będą wypracowane w wyniku kompromisu wszystkich zainteresowanych stron. Zasady ochrony obszaru będące wynikiem 
współpracy pozwolą zminimalizować potencjalne konflikty pomiędzy ochroną przyrody, a potrzebami rozwoju gospodarczego.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110250133
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Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  
a) organy administracji leśnej;  
b) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  
c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony 
obszaru Natura 2000 „Dolina Pasłęki” PLB280002; 
d) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 „Dolina Pasłęki” PLB280002 
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych powinny być uwzględniane w obowiązujących dokumentów planistycznych, np.: studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe  plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia lasu.  
 
 

 
 

 
 
 

 
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

%  

pokryci

a 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

Z1 A072 Trzmielojad 
Pernis 
apivorus 

- - 9-17 - C B C C  

Z2 A073 Kania czarna 
Milvus 
migrans 

- - 2-5 - C B C C  

Z3 A074 Kania ruda Milvus milvus - - 4-5 - C B C C  

Z4 A075 Bielik 
Haliaeetus 
albicil la 

- - 8-11 - C B C B  
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pZ5 A081 
Błotniak 
stawowy 

Circus 
aeruginosus 

- - 35-41 - C B C C  

Z6 A089 
Orlik 
krzykliwy 

Aquila 
pomarina 

- - 42-44 - B A C A  

Z7 A229 Zimorodek Alcedo atthis   15-45 - C A C C 
Duże wahania 

liczebności 

pZ8 A234 
Dzięcioł 
zielonosiwy 

Picus canus - - 17-24 - C B C B  

pZ9 A238 
Dzięcioł 
średni  

Dendrocopos 
medius 

  102-136 - C B C B  

pZ10 A320 
Muchołówka 
mała  

Ficedula parva    192 - C B C C  

pZ11 A051 Krakwa Anas strepera    10-15 - C B C C  

pZ12 A055 Cyranka 
Anas 
querquedula 

  15-23 - C B C C  

Z13 A070 Nurogęś  
Mergus 
merganser 

  9-13 - C B C C  

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.  
 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom 
prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach 
związanych ze sporządzaniem tego projektu. 
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Założono przeprowadzenie czterech warsztatów:  

 informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbyły się 9 września 2013 roku  
w siedzibie w Urzędu Miasta w Ornecie, sala konferencyjna, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta mające na celu przekazanie informacji o projekcie, 
przedstawienie najważniejszych problemów związanych z przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, wyłonienie spośród uczestników  Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony,  
wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z  obszaru; 

 dyskusyjnego – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW. Warsztaty odbyły się 7.10.2013, 29.10.2013, 19.11.2013 w 
siedzibie w Urzędu Miasta w Ornecie, sala konferencyjna, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 

 
Z warsztatów informacyjnego i dyskusyjnych każdorazowo sporządzono protokół odzwierciedlający wypowiedzi uczestników warsztatów.  
ZLW kontaktował się również z Poszczególnymi ekspertami drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej. Rozważono uwagi wnoszone w formie 
ustnej i pisemnej, a informacja o sposobie ich rozpatrzenia jest częścią niniejszej dokumentacji. 
 
Informacje odnośnie projektu planu zadań zostały umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń RDOŚ, stronie  internetowej RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań 
ochronnych Natura 2000”. Informacje na temat warsztatów zostały rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w zakładce ,,Plany 
zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną wszystkim interesariuszom.  Koordynator planu wysłał 
również pocztą internetową do zainteresowanych informację o możliwości zorganizowania piątego spotkania dyskusyjnego, oraz poprosił o przesłanie 
zagadnień, które miałyby być na tym spotkaniu  poruszane. 

 
1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

L.p. Instytucja/osoby  Zakres odpowiedzialności  Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt 

1. Marszałek Województwa / Urząd 

Marszałkowski  
 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja 

regionu województwa warmińsko-mazurskiego, udostępnianie 
informacji w tym zakresie. Ochrona Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Urząd Marszałkowski  

Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego 
ul. Emilii  Plater 1 

10-562 Olsztyn 

tel. 89 524 89 45 

fax. 89 521-89-61 
do@warmia.mazuy.pl 
 

2. Starostwo Powiatowe w Olsztynie  Zadania z zakresu ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 

Starostwo 
Powiatowe w 
Olsztynie 

tel: 89 527 21 30 
 89 521 05 19 
fax: 89 527 24 14 

mailto:do@warmia.mazury.pl


                              

7 
 

wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd drogi powiatowej 
przecinającej obszar. 

Plac Bema 5,  
10-516  Olsztyn 

 

starostwo@powiat-olsztynski.pl 

3. Starostwo Powiatowe w Ostródzie Zadania z zakresu ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 
wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd drogi powiatowej 

przecinającej obszar. 

Starostwo 
Powiatowe w 
Ostródzie  
ul. Jana III 

Sobieskiego 514-
100 Ostróda 

 

tel. 89 642 9800,  
fax. 89 642 9817 
sekretariat@powiatostroda.pl 

 

4. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Zadania z zakresu ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 
wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd drogi powiatowej 
przecinającej obszar. 

Starostwo 

Powiatowe w 
Lidzbarku 
Ul. Wyszyńskiego 
37 

11-100 Lidzbark 
Warmiński 

tel.: 89 767 79 00 

fax: 89 767 79 03 
sekretariat@powiatlidzbarski.pl 

5. Starostwo Powiatowe w Elblągu  Zadania z zakresu ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 

wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd drogi powiatowej 
przecinającej obszar. 

Starostwo 
Powiatowe w Elblągu 
Ul. Saperów 14 A 

 82-300 Elbląg 
                   

 

tel.055-239-49-00, 
fax.055-232-42-26 

6. Starostwo Powiatowe w Braniewie  Zadania z zakresu ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 
wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd drogi powiatowej 
przecinającej obszar. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Braniewie 
Plac Piłsudskiego 2 
14-500 Braniewo 

 
 

tel. 55 644 02 00 
fax. 55 644 02 05 

starostwo@powiat-braniewo.pl 

7. Urząd Gminy Olsztynek Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 

obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

Urząd Gminy w 
Olsztynku 
Ratusz 1,  

11-015 Olsztynek 

tel. 895195450, 895195453,  
fax. 895195457, 895195472 
ratusz@olsztynek.pl  

mailto:sekretariat@powiatlidzbarski.pl
mailto:sekretariat@powiatlidzbarski.pl
mailto:sekretariat@powiatlidzbarski.pl
mailto:sekretariat@powiatlidzbarski.pl
mailto:sekretariat@powiatlidzbarski.pl
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=53&id_c=0&id_d=0&id_e=0
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przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

8. Urząd Gminy Stawiguda Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 

Stawigudzie 
ul. Olsztyńska 10 
11-034 Stawiguda 

tel.: 89 512 64 75 
fax: 89 512 69 10 

stawiguda@stawiguda.pl 

 

9. Urząd Gminy Gietrzwałd  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 

Gietrzwałdzie 
ul. Olsztyńska 2,  
11-036 Gietrzwałd 
 

tel. 89 524-19-00,  

fax. 89 524-19-25 
gmina@gietrzwald.pl 

10. Urząd Gminy Jonkowo  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 
Jonkowie  

ul. Klonowa 2 
11-042 Jonkowo 

tel.  89 512 92 37  
fax.  89 512 92 32 

sekretariat@jonkowo.pl 

11. Urząd Gminy Świąt ki Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 
Świątkach 

Świątki 87 
11-008 Świątki 

tel.: 89 616 98 83, 616 98 90, 616 92 
31, 616 92 32  

fax:  89 616 98 22 
urzad.gminy@swiatki.com.pl 

12. Urząd Gminy Łukta Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

Urząd Gminy w 
Łukcie 

tel./fax: 89 647 50 70 
lukta@lukta.com.pl 

mailto:stawiguda@stawiguda.pl
mailto:gmina@gietrzwald.pl
mailto:sekretariat@jonkowo.pl
mailto:urzad.gminy@swiatki.com.pl
mailto:lukta@lukta.com.pl
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o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 

gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 

przecinającej obszar. 

ul. Mazurska 2,  
14-105 Łukta 

 

 

13. Urząd Miast a i Gminy Miłakowo  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 

gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Miasta i  Gminy 

Miłakowo 
ul. Olsztyńska 16 
14-310 Miłakowo 

tel.: 89 757-83-00 

fax: 89 757-83-21 
sekretariat@milakowo.eu  
 

14. Urząd Gminy Lubomino  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 

Lubominie  
ul.Kopernika 7  
11-135 Lubomino 

tel. 89 532-44-50 

fax. 89 532-44-51 
sekretariat@lubomino.ug.gov.pl  

15. Urząd Miast a i Gminy Orneta Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Miejski 

ul. Plac Wolności 26  

11-130 Orneta 

 

tel. 55 24-21-116 , 55 22-10-200      

fax. 55 22-10-210 

umig@orneta.pl 

 

16. Urząd Gminy Godkowo  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

Urząd Gminy w 
Godkowie 

Godkowo 14 
14-407 Godkowo 

tel. 55-2497210 
fax. 55-2497257 

sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl 

mailto:sekretariat@milakowo.eu
mailto:sekretariat@lubomino.ug.gov.pl
mailto:umig@orneta.net
mailto:sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl
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przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

17. Urząd Gminy Wilczęta Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i  ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 

Wilczętach 
Wilczęta 84  
14-405 Wilczęta 
 

tel. 55-249 65 04 

fax. 55-249 65 03 
wilczeta@wilczeta.ug.gov.pl  
 

18. Urząd Miast a i Gminy Pieniężno  Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 
o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 

przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Miejski w 

Pieniężnie 
ul. Generalska 8 
14-520 Pieniężno 

tel.: 55 237 46 00 

fax: 55 237 46 01 
urzad@pieniezno.pl 

19. Urząd Gminy Płoskinia Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy w 
Płoskini 

Płoskinia 8 
14-526 Płoskinia 

tel. 55 620 86 00 
fax. 55 620 86 02 

ugploskinia@braniewo.net.pl  

20. Urząd Gminy Braniewo Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na 
obszarze gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i  ochrona pomników przyrody, użytków 
przyrodniczych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

Urząd Gminy 
Braniewo 

ul. Moniuszki 5 
14-500 Braniewo 

tel.  55 644 0300, 
fax. 55 644 0301 

gmina@gminabraniewo.pl 

21. Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych; Rejonowy 

Zarządzanie, w imieniu Skarbu Państwa, rzekami rezerwatu 
Dolina Pasłęki, Dolina Rzeki Wałszy oraz ich dopływami; 

ZMiUW w Olsztynie 
ul. Partyzantów 24 

tel. 89 521 71 00 
fax 89 521 71 01 

mailto:wilczeta@wilczeta.ug.gov.pl
mailto:urzad@pieniezno.pl
mailto:ugploskinia@braniewo.net.pl
mailto:gmina@gminabraniewo.pl
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Oddział w Ostródzie 
ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda, 

 Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie; 
Rejonowy Oddział w Bartoszycach  

ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 
Bartoszyce, Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Olsztynie  
 

osiągnięcie celu środowiskowego wynikającego z Prawa 
Wodnego w stosunku do tej rzeki. 

10-526 Olsztyn; 
 

Rejonowy Oddział 
w Ostródzie 
ul. Sienkiewicza 13, 

14-100 Ostróda, 
 Zarząd Melioracji  i  
Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie 

 
Rejonowy Oddział 
w Bartoszycach 
ul. Grota 

Roweckiego 1, 11-
200 Bartoszyce, 
Zarząd Melioracji  i  

Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie 

sekretariat@zmiuw.pl 
  

tel.89 646-52-51  

ostroda@zmiuw.pl 

 

 

 

 tel. 89 762-24-63 

bartoszyce@zmiuw.pl  

22. Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych  

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja 
i  udostępnianie informacji w zakresie ochrony lasu i  edukacji  
ekologicznej na obszarze Lasów Państwowych, sporządzanie 

planu urządzenia lasu. 

Regionalna 
Dyrekcja Lasów 
Państwowych 

ul. Kościuszki 
46/48  
10-959 Olsztyn 

tel.: (89) 527 21 70 
fax.: (0 89) 521 02 10 
 rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

23. 
Nadleśnictwo Dobrocin  

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 

odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo  
Dobrocin 

Dobrocin 20 
14-330 Małdyty 
 

tel. 89 758 17 37,   89 758 17 72,   89 
758 6169 

fax. 89 679 18 52 
dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl 
 

24. 
Nadleśnictwo Jagiełek  

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 

odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo 
Jagiełek  

ul. Park 1 
11-015 Olsztynek 
 

tel. 89 519 11 61  
fax. 89 519 11 11 

jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl 

25. 
Nadleśnictwo Kudypy, obręb Kudypy  

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 

Nadleśnictwo Kudypy 
Kudypy 4 

tel: 895279090 
fax: 89 527 89 58 

mailto:sekretariat@zmiuw.pl
mailto:ostroda@zmiuw.pl
mailto:bartoszyce@zmiuw.pl
mailto:rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl
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odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

11-036 Gietrzwałd 
 

kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl 

26. 
Nadleśnictwo Kudypy, obręb Łyna  

 

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 

Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo Kudypy 

Kudypy 4 
11-036 Gietrzwałd 
 

tel: 895279090 

fax: 89 527 89 58 
kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl 

27. 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki  

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo Nowe 
Ramuki 
Nowy Ramuk 19 
10-687 Olsztyn 10 

tel.: 89 513 38 10 
fax: 89 513 38 25 
noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl 

 

28. 
Nadleśnictwo Orneta 

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo Orneta 
ul. 1. Maja 26 
11-130 Orneta 
 

tel.  55 242 11 49 
fax. 55 242 29 02 
orneta@olsztyn.lasy.gov.pl 
 

29. 
Nadleśnictwo Stare Jabłonki  

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 

Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo Stare 

Jabłonki 
ul. Olsztyńska 2 
14-133 Stare Jabłonki 

tel.: 89 641 14 73 

fax: 89 641 14 75 
starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl 

30. Nadleśnictwo Młynary  Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 
Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 

odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo 
Młynary 

ul. 1-go Maja 21A 
14-420 Młynary 

tel / fax: 55 248 – 61 – 53 
55 248 – 61 – 93 

55 248 – 69 - 01 
mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl 
 

 

31. Nadleśnictwo Zaporowo  Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Lasów 

Państwowych na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiedzialność za stan lasów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( na podst. ustawy o lasach, art. 35).  

Nadleśnictwo 

Zaporowo 
Piórkowo 8 
14-526 Płoskinia 

tel./fax  55 243 94 77 

zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl 

32. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Olsztynie  
 

Organizowanie i  promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, użytkowanie i  ochrona wód, działanie na rzecz 
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. 
W zakresie rybackiego użytkowania rzeki Pasłęka obwód 
rybacki rzeki Pasłęka nr 6,  obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8, 

Okręg Polskiego 

Związku 
Wędkarskiego w 
Olsztynie 
Bałtycka 2 

tel. 89 527 34 60 

fax. 89 535 24 27 
zagospodarowanie.wod.pzw@gmail. 
com 

mailto:kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:NoweRamuki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:%3Cb%3Ezagospodarowanie.wod.pzw@gmail.com%3C/b%3E
mailto:%3Cb%3Ezagospodarowanie.wod.pzw@gmail.com%3C/b%3E
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Giłwa, Łukta, Morąg; jezior Bieniasze,  
 

10-136 Olsztyn 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Elblągu  
 

Organizowanie i  promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, użytkowanie i  ochrona wód, działanie na rzecz 
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. 
W zakresie rybackiego użytkowania Wałszy (od jazu w m. 
Pieniężno do ujścia do Pasłęki), j. Pasłęk, Pasłęki, Pierzchał 

Okręg Polskiego 

Związku 
Wędkarskiego w 
Elblągu 
ul. Sukiennicza 10 

82-300 Elbląg 
 

tel: 55 232-54-82  

fax: 55 237-08-09 
biuro@pzw.elblag.pl 

33. Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z 
o. o.  

 

W zakresie rybackiego użytkowania jezior Isąg, Łęguty, 
Korweckie, Łoby, Rentyny, Giłwa  

Obwód rybacki jeziora Isąg na rzece Pasłęka nr 7, Obwód 
rybacki jeziora Giłwa (Rentyńskie) na rzece Giłwa nr 3, Obwód 
rybacki jeziora Łoby (Loba) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki 
Łukta w zlewni rzeki Pasłęka 

Warlity Wielkie,  
14-100 Ostróda 

 

tel. 89 646-14-01 
gro@gro.ostroda.pl 

34. Gospodarstwo Rybackie Lok Fish 
Krzysztof Kozłowski  
  

Użytkownik rybacki: jeziora Wymój Gospodarstwo 
Rybackie Lok Fish  
ul. Żołnierska 

14c/615,  
10-561 Olsztyn 

  

  

35. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody  

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze 
województwa, nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, 

promocja i  udostępnianie informacji w tym zakresie 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 
Olsztynie 
ul. Dworcowa 60 
10-437 Olsztyn 

89 537 21 00  
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 

  

36. Olsztyński Klub Pstągarzy „Passaria” / 

Towarzystwo Miłośników Pasłęki  

Ochrona wód „pstrągowych” województwa warmińsko-

mazurskiego oraz ginących gatunków ryb (m.in. pstrąga 
potokowego i lipienia), ze szczególnym uwzględnieniem rzeki 
Pasłęki i  jej dorzecza. 

 Prezes - Piotr Piskorski - 601 841 334 

37. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i 
Pasłęki”  

Związek działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez 
wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję 

obszaru i  optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

Związek 
Stowarzyszeń „Kraina 

Drwęcy i Pasłęki 
ul. Mazurska 30 
14-105 Łukta 

Tel./Fax 48 89 647 57 45 
leader@frrl.org.pl 

mailto:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
mailto:leader@frrl.org.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na zamieszczenie danych personalnych w 

projekcie PZO w formie pisemnego oświadczenia).  

L.p. Imię i nazwisko  Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

1. Iwona Mirowska-Ibron  Planista Regionalny RDOŚ 
 89 537 21 09 
iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

2. Hubert Ignatowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ w Olsztynie 
89 53 72 121 
hubert.ignatowicz.olsztyn@rdos.gov.pl 

3. Jacek Kozłowski Koordynator Planu Wykonawca 
+48608552434,  
cat@uwm.edu.pl,  

4. Zdzisław Cenian Ekspert ds. ornitofauny Wykonawca cenian@wp.pl 

5. Piotr Dynowski Ekspert ds. siedlisk wodnych i GIS Wykonawca piotr@jezioro. com.pl 

6. Mieczysława Aldona Fenyk Ekspert ds. siedlisk leśnych i łąkowych Wykonawca aldi@uwm.edu.pl 

7. Tomasz Jarczyk Ekspert ds. GIS Wykonawca 89 521 00 25 
tomasz.jarczyk@olsztyn.lasy.gov.pl 

8. Karol Komosiński Ekspert ds. entomologii Wykonawca kurcik@uwm.edu.pl  

9. Krzysztof Kozłowski Ekspert ds. ichtiologii Wykonawca k.kozlowski@uwm.edu.pl  

10. Anna Źróbek-Sokolnik Ekspert ds. siedlisk Wykonawca a.zrobeksokolnik@uwm.edu.pl  

11. Joanna Leszczyńska Przedstawiciel gminy Gmina Orneta 55 22 10 230 
joannaleszczynska@orneta.pl 

12. Beata Dembowska Przedstawiciel gminy Gmina Lubomino 721080089 
89beta@wp.pl  

13. Justyna Kowalczyk Przedstawiciel gminy Gmina Miłakowo 89 7378545 
srodowisko@milakowo.eu 

14. Małgorzata Gruca Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn 
89 521 01 80 

 malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl 
 

15. Mariusz Górski-Kłodziński Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn 
89 521 01 94 

mariusz.gorski@olsztyn.lasy.gov.pl 

16. Waldemar Ostrowski  Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Orneta, RDLP 514601504 

mailto:tomasz.jarczyk@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl
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Olsztyn waldemar.ostrowski@ olsztyn.lasy.gov.pl 

17. Dorota Wielgosz  Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Orneta, RDLP 
Olsztyn 

514601460 

dorota.wielgosz@ olsztyn.lasy.gov.pl  

18. Leon Kmiotek Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Orneta, RDLP 

Olsztyn 

514601512 

 

19. Paweł Sobolewski Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Orneta, RDLP 
Olsztyn 514601514 

20. Aleksander Sawczuk Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Jagiełek, RDLP 
Olsztyn 

895191161 

aleksander.sawczuk@ olsztyn.lasy.gov.pl  

21. Małgorzata Polito Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Jagiełek, RDLP 
Olsztyn 

895191161 

małgorzata.polito@ olsztyn.lasy.gov.pl 

22. Paulina Rutkowska Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Kudypy, RDLP 
Olsztyn 

p.rutkowska@ olsztyn.lasy.gov.pl 

23. Paweł Sobieski Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Zaporowo, RDLP 

Olsztyn 
500337094 

24. Andrzej Walos Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Zaporowo, RDLP 
Olsztyn 

608078738 

25. Stefan Byk  Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Młynary, RDLP 
Olsztyn 

stefan.byk@ olsztyn.lasy.gov.pl 

696499324 

26. Ewa Albińska Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Młynary, RDLP 
Olsztyn 

ewa.albinska@ olsztyn.lasy.gov.pl 

27. Paulina Partyka-Drzazga Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Dobrocin, RDLP 

Olsztyn 

897581772 

paulina.partyka@ olsztyn.lasy.gov.pl  

28. Michał Zega Przedstawiciel PGL LP 
Nadleśnictwo Dobrocin, RDLP 

Olsztyn 
668191345 

29. Tomasz Kapturski Przedstawiciel ZMiUW Rejonowy Oddział w 897622463 
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Bartoszycach, ZMiUW w Olsztynie 

30. Grzegorz Klukowski  Przedstawiciel ZMiUW ZMiUW RO Braniewo 552432871 

31. Wies ław Felka  Przedstawiciel ZMiUW ZMiUW RO Ostróda 
wiesiek_f@o2.pl  

608581024 

32. Piotr Graczyk Przedstawiciel ZMiUW ZMiUW RO Ostróda ostroda@zmiuw.pl 

33. Eugeniusz Ambroziak Przedstawiciel ZMiUW ZMiUW RO Olsztyn olsztyn@zmiuw.pl  

34. Jarosław Pliszka Przedstawiciel PZW OPZW w Olsztynie 
661 318 490 

zagospodarowanie.wod.pzw@gmail.com 

35. Jerzy Owsiejko Przedstawiciel Koła Łowieckiego  507 469 755 

36. Andrzej Grzeluk Przedstawiciel Gospodarstw Rybackich Gospodarstwo Rybackie Ostróda 
89 646 14 01 

gro@gro.ostroda.pl 

37. Robert Duba  Stowarzyszenie "MIASTOWIEŚ" gryf747@wp.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 
publikowane 

Cenian Z., Sikora A. 2003 Awifauna 
doliny rzeki Pasłęki. Not. orn. 44 161-
177 

Szczegółowa 
charakterystyka awifauny 
doliny Pasłęki 

duża Notatki Ornitologiczne 

Materiały 
publikowane 

Cenian Z., Sikora A. 2010, Dolina 
Pasłęki. w: Wilk T., Jujka M., Krogulec 
J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków 
o znaczeniu międzynarodowym w 
Polsce. OTOP 

Ogólny opis warunków 
fizjograficznych i 
przyrodniczych. Lista 
kluczowych gatunków 
ptaków stwierdzonych 
ostoi. 

średnia 
Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków 

Materiały 
niepublikowane 

Inwentaryzacja ornitologiczna 
obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Dolina Pasłęki 
PLB280002 (awifauna lęgowa). 2012, 
Zdzisław Cenian Z., Huzarski S., 
Kwiatkowski P., Półtorak W., Horbacz 
A., opracowanie na zlecenie GDOŚ 

Szczegółowa 
charakterystyka awifauny 
doliny Pasłęki, wskazanie 
gatunków priorytetowych, 
zagrożeń, propozycji 
monitoringu 

duża 
Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Zaporowo na lata 
2010-2019 

Warstwy map 
numerycznych z 
wydzieleniami leśnymi, 
opis taksacyjny lasu, plany 
zrębowe, powierzchnie 
lasów referencyjnych 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Młynary na lata 2007-
2016 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Orneta na lata 2009-
2018 

duża RDLP w Olsztynie 
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Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Dobrocin na lata 2010-
2019 

duża 
RDLP w Olsztynie, 
Nadleśnictwo Dobrocin 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Kudypy na lata 2004-
2013 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Stare Jabłonki na lata 
2007-2016 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Jagiełek na lata 2006-
2015 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Nowe Ramuki na lata 
2004-2013 

duża RDLP w Olsztynie 

Plany/programy/strat
egie/projekty 

Krajowy Plan Ochrony Orlika 
krzykliwego – projekt. 2012 

Sytuacja orlika krzykliwego 
w Polsce i regionie 
warmińsko-mazurskim. 

średnia FPP Consulting 

Raporty -    

Opinie -    

Waloryzacja 
przyrodnicza 
(województwa, 
gminy) 

-    

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Monitoring orlika krzykliwego na 

powierzchni próbnej Warmia – baza 

danych KOO 1993-2013 

Rozmieszczenie, liczebność 
i parametry rozrodcze 
orlika krzykliwego w 
granicach ostoi 

duża Baza danych Komitetu Ochrony 
Orłów 
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Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Inwentaryzacja gatunków objętych 

ochroną „strefową” – baza danych 

KOO lata 1993-2013 

Rozmieszczenie i liczebność 
oraz trendy populacji 
bielika, kani rudej, kani 
czarnej oraz bociana 
czarnego 

duża Baza danych Komitetu Ochrony 
Orłów 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Inwentaryzacja terenów 

żerowiskowych orlika krzykliwego – 

wyniki projektu Warmia ostoją orlika 

krzykliwego. 2006-2007 

Określenie preferencji 
siedliskowych orlika 
krzykliwego 

duża Baza danych Komitetu Ochrony 
Orłów 

 
Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane   

nieopublikowane oraz informacje ustne.  
 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim pod Gryźlinami (na 
północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Największe dopływy to Wałsza i 
Drwęca Warmińska. W górnym odcinku (od Gryźlin do Mostkowa) Pasłęka płynie przez tereny zalesione, przepływając przez 5 jezior (2,3-377,5 

ha). Na odcinku tym dolina jest wąska i wcięta w otaczające ją wysoczyzny; na niektórych odcinkach rzeka ma charakter podgórski. Poniżej 
Mostkowa aż do Pityn płynie przez tereny niezalesione - nieużytki, pastwiska i łąki kośne o ekstensywnym sposobie gospodarowania oraz pola 

uprawne. Od mostu w Pitynach rzeka płynie w głębokiej, wąskiej dolinie o zalesionych zboczach, dalej płaskie dno doliny rozs zerza się do 1000 
m. Ta część doliny zawiera głównie nieużytki, rzadziej łąki kośne i pastwiska, a także starorzecza. Na odcinku Bardyny - Jez. Pierzchalskie nurt 
rzeki jest w dalszym ciągu powolny, ale zbocza wznoszą się stosunkowo stromo i pokryte są lasami. Podobny charakter mają zbocza wzdłuż 

zbiornika zaporowego Jezioro Pierzchalskie i poniżej tego zbiornika. Od wsi Bemowizna do Braniewa rzeka płynie w krajobrazie typowo 
rolniczym, rzadziej w otoczeniu ugorów, a strome brzegi wznoszą się tutaj do kilkunastu metrów. Poniżej Braniewa rzeka jest uregulowana i 

obwałowana, przy czym szerokość międzywala nie przekracza 200 m. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami, odcinaj ąc od 
stałego lądu 2 wyspy o powierzchni 12 i 42 ha.  

 
 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest to 
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możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK).  

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 
 
 
 

Skarb Państwa 3225,18 37,47 

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Inne   

Grunty orne  5,56 0,07 

Łąki trwałe  133,82 1,55 

Pastwiska trwałe  56,36 0,65 

Sady  0,18 0,00 

Grunty pod stawami  - - 

Nieużytki  261,00 3,03 

Wody stojące  6,40 0,07 

Wody płynące  0,05 0,00 

Grunty zabudowane  1,27  

Inne  3,54 
 

 

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu,  

     

Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 
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Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 
zakrzewione 

   

Inne    

 

 

 

2.5. Istnie jące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 
 

Tytuł opracowania  Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Wilczęta 
Załącznik do Uchwały Nr 
XIV/108/2011 
Rady Gminy Wilczęta z 
dnia 27.11. 2001 r.  
 

Rada Gminy Wilczęta 

Plan zakłada możliwości 
„wykorzystania dla turystyki 
szlaku wodnego Pasłęki w 
sposób bezpieczny dla biotopu 
rzeki” 

Nurogęś, 
zimorodek 

Wykorzystanie szlaku wodnego 
musi uwzględniać potrzeby 
siedliskowe gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony 
OSO Dolina Pasłęki. Spływy 
kajakowe wyłącznie za zgodą 
RDOŚ. 

Zaktualizowana 
Strategia Rozwoju 

Rada Gminy w Świątkach 
Plan zawiera zapis: „rzeka 
Pasłęka, która jest potencjalnie 

Nurogęś, 
zimorodek 

Wykorzystanie szlaku wodnego 
musi uwzględniać potrzeby 
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Społeczno-
Gospodarczego 
Gminy Świątki 
na lata 2007-2013 

atrakcyjnym szlakiem spływów 
kajakowych” 

siedliskowe gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony 
OSO Dolina Pasłęki. Spływy 
kajakowe wyłącznie za zgodą 
RDOŚ. 

Zmiana studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Świątki 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
UCHWAŁY RADY GMINY 
ŚWIĄTKI NR 
XXVII/168/2009 Z DNIA 
20.10.2009 r.  

Rada Gminy w Świątkach 

Plan zawiera zapis: „Ustala się 
konieczność opracowania planu 
miejscowego pod farmy 
wiatraków jako dodatkowych 
źródeł energii odnawialnej z 
uwagi na położenie obszarów 
Natura 2000 Dolina Pasłęki na 
terenie gminy”. Uchwalone w 
2010 roku MPZP dla obrębów 
ewidencyjnych Kalisty, Brzydowo 
i Włodowo wskazują możliwość 
lokalizowania siłowni 
wiatrowych nawet na styku z 
granicą OSO Dolina Pasłęki. 

Orlik krzykliwy, 
Trzmielojad, 
Kania czarna, 
Kania ruda, 
Bielik, 
błotniak stawowy 

MPZP uchwalone dla obrębów 
ewidencyjnych Kalisty, Brzydowo, 
Włodowo stwarzają potencjalnie 
bardzo wysokie ryzyko utraty 
właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony OSO. W planie 
należy zamieścić zapis: „Ustala się 
możliwość realizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km 
od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 

MIASTO I GMINA 
ORNETA 
Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr XX/114/2000 Rady 
Miejskiej w Ornecie z 
dnia 27.01.2000r.  

Rada Miejska w Ornecie 

Plan zawiera zapis: „akceptacja 
szlaku kajakowego (rekreacja 
połączona z 
edukacją ekologiczną)” 

Nurogęś, 
zimorodek 

Wykorzystanie szlaku wodnego 
musi uwzględniać potrzeby 
siedliskowe gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony 
OSO Dolina Pasłęki. Spływy 
kajakowe wyłącznie za zgodą 
RDOŚ. Odcinek rzeki od mostu w 
Pitynach do mostu w Olkowie 
należy całkowicie wyłączyć z 
możliwości realizowania spływów. 

MIASTO I GMINA 
ORNETA 
Studium uwarunkowań i 
kierunków 

Rada Miejska w Ornecie 

Wnioskowane do programu 
inwestycje na terenie gminy 
Orneta to trzy zbiorniki 
retencyjne z zaporami wodnymi 

Nurogęś, 
krakwa, 
cyranka, 
zimorodek, 

Opracowany w 1997 roku Program 
Małej Retencji, na bazie którego 
zamieszczono w planie zapis jest 
zdezaktualizowany. Wykonanie 
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zagospodarowania 
przestrzennego 
Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr XX/114/2000 Rady 
Miejskiej w Ornecie z 
dnia 27.01.2000r.  

(jazami) na: 
a) rzece Pasłęce w miejscowości 
Spędy, 
b) rzece Pasłęce w miejscowości 
Podągi, 
c) rzece Drwęcy Warm. w 
miejscowości Krosno. 

dzięcioł 
zielonosiwy 

projektowanych jazów spowoduje 
trwałe niekorzystne zmiany w 
siedliskach gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony 
OSO. 

MPZP Gminy Lubomino 
(Uchwała nr V/25/2005 z 
30 sierpnia 2005 r) 

Rada Gminy Lubomino 
 

Plan zawiera zapis: „Położenie 
gminy tworzy warunki 
sprzyjające wykorzystaniu 
energii wiatru poprzez 
stosowanie siłowni wiatrowych 
małej mocy produkujących 
energię elektryczną dla potrzeb 
indywidualnych i lokalnych” 
 
Jednak w 2012 roku uchwałą 
Rady Gminy wszczęto 
postępowanie administracyjne w 
sprawie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na 
budowie lokalnej elektrowni 
wiatrowej „LubominoII” w 
obrębie Ełdyty Małe , składającej 
się z 7 turbin wiatrowych. 

Orlik krzykliwy, 
trzmielojad, 
kania czarna, 
kania ruda, 
bielik, 
błotniak stawowy 

W planie należy zamieścić zapis: 
„Ustala się możliwość realizacji 
elektrowni wiatrowych na terenie 
gminy, w odległości nie mniejszej 
niż 5 km od granicy OSO Dolina 
Pasłęki”. 

 Studium Uwarunkowań  i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Olsztynek - Obszar Miasta 
i Tereny Wiejskie Kierunki 

Rada Miejska w Olsztynku 

Ustala się możliwość realizacji 
elektrowni wiatrowych na 
terenie gminy. W przypadku 
realizacji farmy wiatraków 
Powyżej 4 szt. Wiatraków 
średniej wielkości) ustala się 

Orlik krzykliwy, 
kania czarna, 
kania ruda, 
bielik, 
błotniak stawowy 

W planie należy zamieścić zapis: 
„Ustala się możliwość realizacji 
elektrowni wiatrowych na terenie 
gminy, w odległości nie mniejszej 
niż 5 km od granicy OSO Dolina 
Pasłęki”. 
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Zagospodarowania 
Przestrzennego. Polityka 
Przestrzenna. 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
UCHWAŁY RADY 
MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 
NR XXVII-289/2009 Z 
DNIA 30 września 2009 
ROKU. 

konieczność opracowania planu 
miejscowego, w którym zostaną 
rozpatrzone wszystkie aspekty 
lokalizacji inwestycji. 
 

Strategia Rozwoju Miasta 
i Gminy Miłakowo w 
latach 2008-2018. 
 Załącznik do  
Uchwały Nr XIX/131/08  
Rady Miejskiej w 
Miłakowie  
z dnia 29 kwietnia 2008 

Rada Miejska w Miłakowie 

Proponowanie rozwoju szlaku 
kajakowego jezioro Narie -rzeka 
Pasłęka; Po uzyskaniu zgody na 
uprawianie kajakarstwa na 
Pasłęce (prowadzone są badania 
nad jego możliwością 
wprowadzenia) szlak byłby 
przedłużony do ujścia Pasłęki do 
Zalewu Wiślanego 

Nurogęś, 
zimorodek 

Wykorzystanie szlaku wodnego 
musi uwzględniać potrzeby 
siedliskowe gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony 
OSO Dolina Pasłęki. Spływy 
kajakowe wyłącznie za zgodą 
RDOŚ. Odcinek rzeki od mostu w 
Pitynach do mostu w Olkowie 
należy całkowicie wyłączyć z 
możliwości realizowania spływów. 

Zmiana studium 
uwarunkowań  
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Łukta. Kierunki 
Zagospodarowania 
przestrzennego. Polityka 
przestrzenna. 
załącznik nr 2 do uchwały 
rady gminy Łukta 
Nr XXIII/117/2012 z dnia 
31 października 2012 roku 

Rada Gminy w Łukcie 

Plan dopuszcza możliwość 
lokalizowania siłowni 
wiatrowych: Teren zaplanowany 
pod budowę farmy wiatrowej 
znajduje się w niewielkiej 
odległości lub bezpośrednio 
graniczy z Obszarem Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000 - 
Obszarem Specjalnej Ochrony - 
"Dolina Pasłęki", dla którego 
podstawę prawną stanowi 
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 
dnia 2 kwietnia 1979 r. tzw. 
Dyrektywa Ptasia, Oddziaływanie 

Orlik krzykliwy, 
kania czarna, 
kania ruda, 
bielik, 
błotniak stawowy 

W planie należy zamieścić zapis: 
„Ustala się możliwość realizacji 
elektrowni wiatrowych na terenie 
gminy, w odległości nie mniejszej 
niż 5 km od granicy OSO Dolina 
Pasłęki”. 
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negatywne na skład lęgowy 
awifauny OSO oraz 
funkcjonowanie gatunków 
kluczowych dla tych ostoi można 
uznać za prawdopodobne 
szczególnie w przypadku 
lokalizacji inwestycji na 
powierzchniach położonych w 
sąsiedztwie ostoi, pow. 
"Mostkowo-Zajączkowo", 
chociaż siła tego oddziaływania 
zależeć będzie od składu 
gatunkowego awifauny ostoi w 
sąsiedztwie planowanej 
inwestycji 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Godkowo 
na lata 2013 – 2020 

Rada Gminy w Godkowie 

Zapis: Rozwój zagospodarowania 
przestrzennego ( poprzez 
tworzenie atrakcyjnych miejsc 
dla potencjalnych inwestorów 
np. farmy wiatrowe i inne 
przedsięwzięcia ekologiczne) 

Orlik krzykliwy, 
kania czarna, 
kania ruda, 
bielik, 
błotniak stawowy 

Możliwość realizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy, 
należy ograniczyć do terenów 
leżących w odległości nie mniejszej 
niż 5 km od granicy OSO Dolina 
Pasłęki. 

 Studium uwarunkowań  
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Gietrzwałd.  
 Jednolity tekst stanowi 
załącznik nr 1  
Do uchwały nr IX/67/2011 
rady gminy Gietrzwałd z 
dnia 30 czerwca 2011r. 

Rada Gminy w Gietrzwałdzie 

Zapis: Na terenie gminy ustala 
się możliwość wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
(wiatrowa, geotermalna, 
słoneczna i inne wynikające z 
przepisów odrębnych) przy 
przestrzeganiu rygorów 
określonych w przepisach 
odrębnych. 

Orlik krzykliwy, 
kania czarna, 
kania ruda, 
bielik, 
błotniak stawowy 

Możliwość realizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy, 
należy ograniczyć do terenów 
leżących w odległości nie mniejszej 
niż 5 km od granicy OSO Dolina 
Pasłęki. 

 Studium uwarunkowań  
i kierunków 

Rada Gminy w Gietrzwałdzie 
Zapis: „Nowe zakłady 
produkcyjne powinny być 

Orlik krzykliwy, 
kania czarna, 

Wprowadzenie dla obszaru 
położonego w granicach ostoi 
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zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Gietrzwałd.  
 Jednolity tekst stanowi 
załącznik nr 1  
Do uchwały nr IX/67/2011 
rady gminy Gietrzwałd z 
dnia 30 czerwca 2011r. 

lokalizowane głównie w 
miejscowościach położonych w 
środkowej części gminy, które 
obecnie są ośrodkami 
koncentracji przedsiębiorczości 
tj.: Biesal, Tomaryny, Gietrzwałd, 
Łajsy, Cegielnia, Unieszewo, 
Sząbruk i Naterki w rejonie stacji 
kolejowej”. 

błotniak stawowy (obręby ewidencyjne Woryty, 
Tomaryny, Gietrzwałd) zapisów o 
konieczności uchwalenia planów 
miejscowych z całkowitym 
zakazem powstawania nowej 
zabudowy. (nie dotyczy terenów 
dla których już uchwalono 
miejscowe plany). 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Zaporowo 
na lata 2010-2019 

Nadleśnictwo Zaporowo 
Wykonana prognoza oddziaływania na 
środowiska? 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2010 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony. 

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 

 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Młynary na 
lata 2007-2016 

Nadleśnictwo Młynary 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2007 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony. 

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 

 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Orneta na 
lata 2009-2018 

Nadleśnictwo Orneta 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2009 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony. 

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 

 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Dobrocin 
na lata 2010-2019 

Nadleśnictwo Dobrocin 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2010 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony.  

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 

 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Kudypy na 
lata 2004-2013 

Nadleśnictwo Kudypy 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2004 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 
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przedmiot ochrony. 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Jagiełek na 
lata 2006-2015 

Nadleśnictwo Jagiełek 

Prognoza została oparta na 
posiadanej w 2006 roku wiedzy 
na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony. 

Dzięcioł średni, 
muchołówka mała 

 

 

 

 

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Gatunki zwierząt       

A072 Trzmielojad  C - 9-17 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 
weryfikacji 

A073 Kania czarna C - 2-5 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Wszystkie stanowiska lęgowe 
kontrolowane w okresie 20.07-

25.08.2013r 

A074 Kania ruda C - 4-5 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Wszystkie stanowiska lęgowe 
kontrolowane w okresie 20.07-
25.08.2013r 

A075 Bielik B - 8-11 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Dobry 

Wszystkie stanowiska lęgowe 
kontrolowane w okresie 20.07-

25.08.2013r 

A081 Błotniak stawowy  C - 35-41 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 
weryfikacji 

A089 Orlik krzykliwy  A - 42-44 Mapa rozmieszczenia Dobry Wszystkie stanowiska lęgowe 
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– Załącznik 4 kontrolowane w okresie 20.07-
25.08.2013r 

A229 Zimorodek C - 15-45 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kontrole wybranych stanowisk 

lęgowych 

A234 Dzięcioł zielonosiwy  B - 17-24 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 
weryfikacji 

A238 Dzięcioł średni B - 102-136 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 

weryfikacji 

A320 Muchołówka mała C - 192 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 
weryfikacji 

A051 Krakwa C - 10-15 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 

weryfikacji 

A055 Cyranka C - 15-23 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 
weryfikacji 

A070 Nurogęś C - 9-13 
Mapa rozmieszczenia 

– Załącznik 4 
Zadowalający 

Kompletna inwentaryzacja 
wykonana w 2012r – nie wymaga 

weryfikacji 
 
 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

Nie dotyczy 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

A072 Trzmielojad Pernis apivorus 

Nieliczny gatunek lęgowy. Trzmielojad objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony 

gat. zwierząt Dz. U.  nr 237, poz. 1419), zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią rozległe 
kompleksy leśne, chociaż na terenie Warmii trzmielojad zasiedla również lasy o rozdrobnionej strukturze. Terytorium jednej pary z reguły 
przekracza 10 km2. Wynika to ze specyficznej diety tego gatunku. W składzie pokarmowym dominują wszystkie stadia rozwojowe owadów 

społecznych (głównie os, trzmieli i szerszeni). Trzmielojady przystępują do lęgów bardzo późno, zazwyczaj w trzeciej dekadzie  maja. Jest to 
gatunek wędrowny, odlatujący na zimowiska afrykańskie pod koniec sierpnia. Liczebność trzmielojada w Polsce wykazuje znaczne fluktuacje 

Na terenie ostoi Dolina Pasłęki gniazduje 9-17 par, chociaż w niektórych latach może być wyższa.  
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna lub lekko wzrostowa. 
Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry – lasy liściaste i mieszane oraz rozległe pastwiska w dolinie 

rzecznej. 
Zagrożenia: 

 Zmiana sposobu upraw i restrukturyzacja gospodarstw rolnych – tworzenie rozległych monokultur 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Zalesienia gruntów rolniczych 

 Zaniechanie użytkowania – sukcesja drzew i krzewów 

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Projekty lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 
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 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 
A073 Kania czarna 

Bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Kania czarna objęta jest ochroną ścisłą, w miejscach gniazdowania wyznaczane są strefy ochronne (Rozp. MŚ 
z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. 

Preferowane siedlisko lęgowe stanowią starodrzewy na terenie pojezierzy, w Polsce NE głównie bory sosnowe. Terytorium jednej pary może 
przekraczać nawet kilkadziesiąt km2. Skład pokarmu kani czarnej jest zróżnicowany z dominacją ryb, drobnych ssaków i ptaków, chętnie 
odżywia się padliną. Jest to gatunek wędrowny, odlatujący na zimowiska w sierpniu, a powracający do Polski na początku kwietn ia. Liczebność 

kani czarnej w Polsce jest stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki gniazduje zaledwie 2-5 par. 
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 

Stan zachowania w obszarze:  B;  w tym stopień zachowania siedlisk dobry (starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość drobnych zbiorników 
wodnych) 
Zagrożenia: 

 Zmiana sposobu upraw i restrukturyzacja gospodarstw rolnych – tworzenie rozległych monokultur 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk 

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior  

 
 

A074 Kania ruda 

Bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Kania ruda objęta jest ochroną ścisłą, w miejscach gniazdowania wyznaczane są strefy ochronne (Rozp. MŚ z 
dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. 

Preferowane siedlisko lęgowe stanowią starodrzewy na terenie pojezierzy, w Polsce NE głównie bory sosnowe. Terytorium jednej pary może 
przekraczać nawet kilkadziesiąt km2. Skład pokarmu kani rudej jest zróżnicowany z dominacją ryb, drobnych ssaków i ptaków, chętnie odżywia 
się padliną. Jest to gatunek wędrowny, odlatujący na zimowiska w sierpniu, a powracający do Polski na początku kwietnia. Liczebność kani 

rudej w Polsce nieznacznie wzrasta. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki gniazduje zaledwie 4-5 par. 
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 

Stan zachowania w obszarze:  B;  w tym stopień zachowania siedlisk dobry (starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość drobnych zbiorników 
wodnych) 
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Zagrożenia: 

 Zmiana sposobu upraw i restrukturyzacja gospodarstw rolnych – tworzenie rozległych monokultur 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk  

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do b iologii lęgowej ptaków 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior  

 

A075 Bielik 

Bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Bielik objęty jest ochroną ścisłą, w miejscach gniazdowania wyznaczane są strefy ochronne (Rozp. MŚ z dnia 

12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane 
siedlisko lęgowe stanowią rozległe starodrzewy, najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych. Terytorium jednej pary może obejmować nawet 

kilkaset km2. W składzie pokarmu dominują ryby i ptaki wodne. Zimą odżywia się głównie padłymi zwierzętami. Jest to gatunek osiadły.  
Liczebność bielika w Polsce wyraźnie wzrasta. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki gniazduje 8-11 par. 
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  wzrost liczebności. 

Stan zachowania w obszarze:  B;  w tym stopień zachowania siedlisk dobry (starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość drobnych zbiorników 
wodnych) 

Zagrożenia: 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk 

 Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior  

 Fragmentacja starych drzewostanów 

 

A081 Błotniak stawowy  

Średnio liczny gatunek lęgowy. Błotniak stawowy objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. 
U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią śródpolne oczka 
wodne i bagna oraz szuwary na brzegach jezior. Terytorium jednej pary może przekraczać nawet kilkadziesiąt km2. Skład pokarmu błotniaka 

stawowego jest zróżnicowany z dominacją drobnych ssaków i ptaków. Jest to gatunek wędrowny, odlatujący na zimowiska we wrześniu, a 
powracający do Polski na początku kwietnia. Liczebność błotniaka stawowego w Polsce jest stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki gniazduje 

zaledwie 2-5 par. 
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Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 

Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry – II (duża ilość śródpolnych oczek wodnych i starorzeczy, dominuje 
ekstensywne użytkowanie rolnicze). 

Zagrożenia: 

 Zmiana sposobu upraw i restrukturyzacja gospodarstw rolnych – tworzenie rozległych monokultur 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk 

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior  
 

A089 Orlik krzykliwy 

Bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Orlik krzykliwy objęty jest ochroną ścisłą, w miejscach gniazdowania wyznaczane są strefy ochronne (Rozp. 

MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Pt asiej. 
Preferowane siedlisko lęgowe stanowią starodrzewy liściaste lub mieszane, rzadziej iglaste. Terytorium jednej pary może przekraczać nawet 
kilkadziesiąt km2. Skład pokarmu orlika krzykliwego stanowią głównie drobne ssaki, płazy i ptaków oraz duże owady. Jest to gatunek 

wędrowny, odlatujący na zimowiska we wrześniu, a powracający do Polski na początku kwietnia. Liczebność orlika krzykliwego w Polsce jest 
stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki występuje w bardzo wysokim zagęszczeniu. Zarejestrowano aż 42-44 pary lęgowe. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 
Stan zachowania w obszarze:  A; w tym stopień zachowania siedlisk idealny (rozległe łąki i pastwiska w dolinie oraz mozaikowaty krajobraz 
rolniczy, dobrze chronione drzewostany lęgowe). 

Zagrożenia: 

 Zmiana sposobu upraw i restrukturyzacja gospodarstw rolnych – tworzenie rozległych monokultur 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk  

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w obrębie OSO oraz na gruntach przyległych 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do b iologii lęgowej ptaków 
 

 

A229 Zimorodek 
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Nieliczny gatunek lęgowy. Zimorodek objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, 

poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią urwiska na brzegach rzek i 
strumieniu, najczęściej na odcinkach zalesionych. Żywi się drobnymi rybami – istotną rolę w jakości siedliska odgrywa przejrzystość wody.  Jest 

to gatunek wędrowny, chociaż część ptaków zimuje w Polsce. Liczebność zimorodka w Polsce jest stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki 
liczebność podlega silnym fluktuacjom. Spadki liczebności notowane są po surowych zimach, kiedy rzeka zamarza. Populacja ocen iana jest na 
15-45 par lęgowych. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna, ale wykazująca okresowe fluktuacje.  
Stan zachowania w obszarze:  A; w tym stopień zachowania siedlisk idealny (obfitość nadrzecznych urwisk na zalesionych odcinkach rzeki). 

Zagrożenia: 

 Spływy z pól zanieczyszczające wody rzeki Pasłęki 

 Penetracja brzegów rzeki 

 Spływy kajakowe 

 

A234 Dzięcioł zielonosiwy  

Nieliczny gatunek lęgowy. Dzięcioł zielonosiwy objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. 

nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią starodrzewy liściaste, i 
mieszane w pobliżu terenów otwartych. Chętnie zasiedla zadrzewienia łęgowe żerując w krajobrazie rolniczym, a nawet na terenach 

zabudowanych. Ważnym elementem siedliska jest obecność nieużytków i ekstensywnych pastwisk – okresowo głównym składnikiem pokarmu 
są mrówki.  Jest to gatunek wybitnie osiadły. Liczebność dzięcioła zielonosiwego w Polsce wzrasta. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat stał się gatunkiem powszechnie spotykanym. Populacja oceniana jest na 17 - 24 pary lęgowe. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000:  wzrost liczebności.  
Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry (nadrzeczne olsy i łęgi z dużą ilością  suchych drzew w sąsiedztwie 

ekstensywnych terenów rolniczych). 
Zagrożenia: 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 Fragmentacja starych drzewostanów 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk  

 

A238 Dzięcioł średni 

Średnio liczny gatunek lęgowy. Zimorodek objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 

237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią starodrzewy liściaste, 
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głównie dąbrowy, olsy oraz lasy łęgowe. Wymaga większych płatów starego lasu, unika drzewostanów sztucznie przerzedzonych. Ważnym 

elementem siedliska jest duża ilość martwych drzew w siedlisku – baza pokarmowa.  Jest to gatunek wybitnie osiadły. Liczebność dzięcioła 
średniego w Polsce jest stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki lokalnie w środkowej i północnej części obszaru występuje w bardzo wysokich 

zagęszczeniach. Populacja oceniana jest na 102 - 136 par lęgowych. 
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 
Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry (na wielu odcinkach dominują cieniste drzewostany liściaste w 

wieku powyżej 100 lat) 
Zagrożenia: 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 Fragmentacja starych drzewostanów 

 
A320 Muchołówka mała  

Średnio liczny gatunek lęgowy. Muchołówka mała objęta jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. 
U. nr 237, poz. 1419). Gatunek zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej. Preferowane siedlisko lęgowe stanowią średniowiekowe i stare 
drzewostany liściaste, z dobrze rozwiniętym drugim piętrem lasu. Może zasiedlać również bory z podrostem drzew liściastych. U nika lasów 

sztucznie przerzedzonych.  Jest to gatunek wędrowny odlatujący na zimowiska we wrześniu, a powracający do Polski w połowie maja. 
Liczebność muchołówki małej w Polsce jest stabilna. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki lokalnie w środkowej i północnej części obszaru występuje 

w bardzo wysokich zagęszczeniach. Populacja oceniana jest na ok. 200 par lęgowych (ekstrapolacja z powierzchni próbnych).  
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  populacja stabilna. 
Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry (na wielu odcinkach dominują cieniste drzewostany liściaste w 

wieku powyżej 80 lat. 
Zagrożenia: 

 Niedostosowanie terminów prac leśnych do biologii lęgowej ptaków 

 Fragmentacja i prześwietlanie starych drzewostanów 

 

A051 Krakwa 

Nieliczny gatunek lęgowy. Krakwa objęta jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 

1419). Gatunek nie jest zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej ale uznany za przedmiot ochrony OSO Dolina Pasłęki. Pre ferowane 
siedlisko lęgowe stanowią zbiorniki wodne z dobrze rozwiniętą roślinnością szuwarową, szczególnie w za lewowych dolinach rzecznych 

(starorzecza, stawy rybne).  Jest to gatunek wędrowny odlatujący na zimowiska we wrześniu, a powracający do Polski w kwietniu. Liczebność 
krakwy w Polsce wzrasta. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki występuje głównie na odcinkach za lewowych oraz płytkich zbiornikach wodnych w 
krajobrazie rolniczym. Populacja oceniana jest na 10 - 15 par lęgowych. 
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Stan zachowania w sieci Natura 2000:  wzrost liczebności.  

Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry (liczne starorzecza oraz rozlewiska na tarasach zalewowych, 
ekstensywne użytkowanie pastwiskowe).  

Zagrożenia: 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk  

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior 

 Zalesienia i sukcesja naturalna w dolinie rzecznej 

 
 

A055 Cyranka 

Nieliczny gatunek lęgowy. Cyranka objęta jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 237, poz. 
1419). Gatunek nie jest zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej ale uznany za przedmiot ochrony OSO Dolina Pasłęki. Preferowane 

siedlisko lęgowe stanowią zbiorniki wodne z dobrze rozwiniętą roślinnością szuwarową, szczególnie w zalewowych dolinach rzecznych 
(starorzecza, stawy rybne).  Jest to gatunek wędrowny odlatujący na zimowiska we wrześniu, a powracający do Po lski w kwietniu. Liczebność 

krakwy w Polsce wzrasta. Na terenie ostoi Dolina Pasłęki występuje głównie na odcinkach zalewowych oraz płytkich zbiornikach wodnych w 
krajobrazie rolniczym. Populacja oceniana jest na 10 - 15 par lęgowych. 
Stan zachowania w sieci Natura 2000:  wzrost liczebności.  

Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry  (liczne starorzecza oraz rozlewiska na tarasach zalewowych, 
ekstensywne użytkowanie pastwiskowe).  

Zagrożenia: 

 Intensyfikacji produkcji - likwidacja stref buforowych, okrajkowych nieużytków, kęp zadrzewień i zakrzaczeń 

 Melioracja terenów bagiennych w krajobrazie rolniczym, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i okresowych rozlewisk  

 Zabudowa i urbanizacja terenów rolniczych w tym zabudowa rozproszona 

 Zabudowa i wzmożona penetracja brzegów jezior  

 Zalesienia i sukcesja naturalna w dolinie rzecznej 

 

A070 Nurogęś 

Bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Nurogęś objęty jest ochroną ścisłą (Rozp. MŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gat. zwierząt Dz. U. nr 
237, poz. 1419). Gatunek nie jest zamieszczony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej ale uznany za przedmiot ochrony OSO Dolina Pasłęki. 
Siedlisko lęgowe stanowią zalesione obrzeża jezior i innych dużych zbiorników wodnych oraz rzek.  Nurogęś odżywia się rybami – preferuje 



                              

36 
 

czyste, przejrzyste wody. Jest to gatunek wędrowny, chociaż dość licznie zimujący w granicach kraju. Liczebność nurogęsia w Polsce wzrasta. 

Na terenie ostoi Dolina Pasłęki występuje głównie na rzece, gniazdując w dziuplach lub pod wykrotami. Populacja oceniana jest na 9 - 13 par 
lęgowych. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000:  wzrost liczebności.  
Stan zachowania w obszarze:  B; w tym stopień zachowania siedlisk dobry (wykroty i wywroty nadrzeczne stanowią bardzo dobre miejsca 
lęgowe) 

Zagrożenia: 

 Penetracja brzegów rzeki 

 Spływy kajakowe 
 

 
Moduł B  

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

 
 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Trzmielojad A072 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

U1 

Niwelowanie 

otwartych 

nieużytków, 

zalesienia i 

sukcesja. 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

U1 U1 

Kania czarna A073 

Wszystkie 

stanowiska w 
obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

U1 

Penetracja 

miejsc 

lęgowych. 

Likwidowanie 

oczek wodnych. 

Parametry 

siedliska 
gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 
rozrodu 

U1 U1 

Kania ruda A074 

Wszystkie 
stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

FV 

Penetracja 

miejsc 

lęgowych. 

Likwidowanie 

śródpolnych 

nieużytków 

Parametry 
siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 
a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

U1 U1 
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Bielik A075 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

FV  Parametry 

siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

FV FV 

Błotniak 

stawowy 
A081 

Wszystkie 
stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

FV 
Likwidowanie 

oczek wodnych 
Parametry 

siedliska 
gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 
rozrodu 

U1 U1 

Orlik 

krzykliwy 
A089 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 
obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

FV  Parametry 

siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

FV FV 

Zimorodek A229 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

FV  Parametry 

siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

FV FV 

Dzięcioł 
zielonosiwy 

A234 

Wszystkie 

stanowiska w 
obrębie 

obszaru 

Parametry 
populacji 

a140  – obecność 
gatunku 

FV FV 

FV  
Parametry 

siedliska 

gatunku 

a275 – udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
FV FV 

Dzięcioł 

średni 
A238 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV 

U1 
Fragmentacja 

siedlisk. 
Parametry 

siedliska 

gatunku 

a275 – udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
U1 U1 

Muchołówka 

mała 
A320 

Wszystkie 
stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
FV FV FV  
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Parametry 

siedliska 

gatunku 

a275 – udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
FV FV 

Krakwa A051 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
U1 U1 

U1 

Ubytek siedlisk 

– zarastanie 

krzewami, 

melioracja. Parametry 

siedliska 

gatunku 

a275 – udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
U1 U1 

Cyranka A055 

Wszystkie 

stanowiska w 
obrębie 

obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
U1 U1 

U1 

Ubytek siedlisk 

– zarastanie 

krzewami, 

melioracja. Parametry 

siedliska 
gatunku 

a275 – udział siedliska 
kluczowego dla gatunku 

U1 U1 

Nurogęś  A070 

Wszystkie 

stanowiska w 

obrębie 
obszaru 

Parametry 

populacji 

a140  – obecność 

gatunku 
U1 U1 

U1 
Penetracja 

miejsc 

gniazdowania. Parametry 

siedliska 

gatunku 

a1 – baza pokarmowa 

a2 – dostępność miejsc 

rozrodu 

U1 U1 

 

W przypadku większości gatunków dostępną wiedzę na temat stanu ochrony gatunków ptaków w ostoi (w tym dane zawarte w SDF) 
zweryfikowano w oparciu o wyniki cenzusu zrealizowanego w 2012 roku w ramach inwentaryzacji wykonanej na zlecenie GDOŚ. Zważywszy, że 
od wykonania tych badań minął zaledwie jeden rok, nie było potrzeby weryfikowania danych. W trakcie sporządzania PZO w 2013 roku 
skontrolowano jedynie wszystkie stanowiska lęgowe ptaków szponiastych w celu określenia stanu zasiedlenia gniazd. 
 
 
 

4. Analiza  zagrożeń 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska Zagrożenia 

Istniejące  Potencjalne  

 Kod i nazwa przedmiotu 

ochrony, 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), linii, 
punktu (ów) zawarty w 
wektorowej warstwie 
informacyjnej GIS 

umożliwiające 
identyfikację w 
przestrzeni 

Zagrożenia, dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony przedmiotów ochrony.  

Zagrożenia, które mogą ujawnić się z chwilą realizacji  

planów/programów, pojawienia się negatywnych 
trendów w rozwoju społecznym i gospodarczym.  

Z1 

A072 Trzmielojad 306, 307, 311, 312, 313 

A02.01 – intensyfikacja rolnictwa   

A073 Kania czarna 298, 300, 301 

A074 Kania ruda 293, 295, 296 

A081 Błotniak stawowy 

109, 110, 112, 113, 
120, 121, 122, 123, 

125, 126, 127, 142, 143, 
144 

A089 Orlik krzykliwy 

15, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 29, 30, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 51, 52, 

53, 54, 55 

Z2 

A072 Trzmielojad 306, 307, 311, 312, 313 

A10.01 – usuwanie żywopłotów i zagajników lub 
roślinności karłowatej 

 

A073 Kania czarna 298, 300, 301 

A074 Kania ruda 293, 295, 296 

A081 Błotniak stawowy 

109, 110, 112, 113, 

120, 121, 122, 123, 
125, 126, 127, 142, 143, 
144 

A089 Orlik krzykliwy 

15, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 29, 30, 31, 32, 35, 

36, 37, 38, 39, 51, 52, 
53, 54, 55 

A234 Dzięcioł zielonosiwy 
323, 330, 331, 332, 
333, 341 



                              

40 
 

Z3 

A073 Kania czarna 298, 300, 301 

J02.01 - Zasypywanie terenu, melioracje i  osuszanie - 
ogólnie  
 

 

A074 Kania ruda 293, 295, 296 

A075 Bielik 3, 4 

A051 Krakwa 95 

A055 Cyranka 57, 58, 59 

A089 Orlik krzykliwy 

15, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 29, 30, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 51, 52, 

53, 54, 55 

A081 Błotniak stawowy 

109, 110, 112, 113, 
120, 121, 122, 123, 
125, 126, 127, 142, 143, 
144 

Z4 

A070 Nurogęś  281 H01.05 -  rozproszone zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem  

 
A229 Zimorodek 

77, 78, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87 

Z5 

A072 Trzmielojad 308. 309. 312 

B01 – zalesianie terenów otwartych B01 – zalesianie terenów otwartych 
A089 Orlik krzykliwy 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 35, 37, 39, 
40, 44, 46, 48, 55 

A051 Krakwa 89, 90, 91, 92, 93, 94 

A055 Cyranka 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68 

Z6 

A072 Trzmielojad 308. 309. 312 

A03.03 – zaniechanie / brak koszenia  

A051 Krakwa 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 35, 37, 39, 
40, 44, 46, 48, 55 

A055 Cyranka 89, 90, 91, 92, 93, 94 

A089 Orlik krzykliwy 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68 

Z7 

A081 Błotniak stawowy 
134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143 

E -  urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe  
A089 Orlik krzykliwy 

46, 47, 48, 50, 51, 53, 
54 

A072 Trzmielojad 316 
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A073 Kania czarna 299, 300 

A074 Kania ruda 294, 295 

Z8 

A072 Trzmielojad 313, 116 

 C03.03 – produkcja energii  wiatrowej 

A073 Kania czarna 298, 299, 300 

A074 Kania ruda 294, 295 

A075 Bielik 4, 5, 6, 7, 9 

A081 Błotniak stawowy 
126, 127, 128, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 
142 

A089 Orlik krzykliwy 

36, 37, 38, 39, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 48, 51, 
52, 53 

Z9 

A073 Kania czarna 297, 298, 299, 301 

 B02.02 – wycinka lasu 

A074 Kania ruda 292, 293, 296 

A075 Bielik 2, 9, 4, 6, 7, 8, 10, 11 

A089 Orlik krzykliwy 

12, 13, 14, 16, 23, 25, 
26, 27, 28, 31, 35, 37, 
38, 39, 43, 45, 46, 50, 
51, 52, 54, 55, 56 

A234 Dzięcioł zielonosiwy 319 - 342 

A238 Dzięcioł średni 146 - 278 

A320 Muchołówka mała  343-472 

Z10 

A073 Kania czarna 299 

G01 - sporty i  różne formy czynnego wypoczynku, 
rekreacji,  uprawiane w plenerze 

 

A074 Kania ruda 294 

A075 Bielik 6, 9 

A081 Błotniak stawowy 135, 137, 138, 141 

A070 Nurogęś  287 

Z11 
A070 Nurogęś  279-291 

G01.01.02 - niemotorowe sporty wodne  
A229 Zimorodek 73-88 

Z12 
Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

 
E03.01 -  pozbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych / obiektów rekreacyjnych 

 

 

W części opisowej zastosowano czterostopniową skalę oceny niekorzystnego oddziaływania poszczególnych zagrożeń na możliwości utrzymania 
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właściwego stanu ochrony ptaków: niskie, średnie, wysokie, krytyczne.  

Tereny otwarte  

Z1.  A02.01 – intensyfikacja rolnictwa. Zagrożenie wynika z ogólnej tendencji do scalania gruntów rolniczych i jednokierunkowej 

specjalizacji gospodarstw. Na terenie ostoi stwierdzono obecność 10 obszarów zdominowanych przez monokultury upraw, głównie zbóż i 

rzepaku. Uproszczenie krajobrazu i ujednolicenie terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych powoduje drastyczne zubożenie bazy 

pokarmowej ptaków szponiastych. Zagrożenie obejmuje stosunkowo niewielkie powierzchnie, ale prowadzi do trwałych zmian 

siedliskowych – znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

Z2. A10.01  – usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowate j. Zagrożenie obejmuje likwidację stref buforowych, 

okrajkowych nieużytków na obrzeżach kompleksów leśnych, kęp zadrzewień i zakrzaczeń. Proces ten wiąże się ściśle z intensyfikacją 

produkcji i przybiera na sile na obszarach zdominowanych przez monokultury upraw. Uproszczenie krajobrazu powoduje dr astyczne 

zubożenie bazy pokarmowej ptaków szponiastych oraz zanik siedlisk wykorzystywanych przez dzięcioła zielonosiwego. Skutkuje tr wałymi 

zmianami, więc jest zjawiskiem groźnym. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

 

Z3. J02.01 - Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie.  Zagrożenie dotyczy otwartego krajobrazu rolniczego, w szczególności 

terenów zdominowanych przez intensywne uprawy roślinne. Melioracja szczegółowa terenów bagiennych, drenaż gruntów, likwidacja oczek 

wodnych i okresowych rozlewisk wykonywane są w większości przypadków samowolnie, bez uzgodnienia z RDOŚ (mimo, że obowiązek 

taki nakłada Art. 118 Ustawy o ochronie przyrody). Wilgotne nieużytki i drobne zbiorniki wodne stanowią najbogatsze pod względem 

ornitologicznym siedliska w otwartym krajobrazie. Są ważną bazą pokarmową dla większości kluczowych dla ostoi gatunków ptaków 

szponiastych. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony krytyczne.  

 

Z4. H01.05 -  rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem. 

Melioracje szczegółowa gruntów przylegających do rzeki Pasłęki wykonywane są z reguły wiosną oraz po zbiorze plonów, co powoduje 

wzmożoną erozję i spływy zanieczyszczeń (nawozy i środki ochrony roślin) do rzeki z pozbawionych okrywy roślinnej gruntów. Znaczenie 

dla utrzymania właściwego stanu ochrony niskie. 

 

Z5. B01 – zalesianie terenów otwartych. Zagrożenie obejmuje zalesienia gruntów rolniczych wykonane zarówno przez Lasy Państwowe, 
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jak i prywatnych właścicieli  przed utworzeniem obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki. Jako zagrożenie potraktowano zalesienia terenów 

położonych na dnie doliny rzecznej, często w obrębie dawnych tarasów zalewowych. Zwiększenie lesistości na tych obszarach powoduje 

ogólne zubożenie siedlisk, zanik zbiorowisk roślinnych i zespołu ptaków charakterystycznych dla otwartego krajobrazu nizinnych dolin 

rzecznych. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie. 

 

Z6. A03.03 – zaniechanie / brak koszenia. Zagrożenie dotyczy głównie wilgotnych użytków zielonych położonych na dnie doliny rzecznej, 

w tym obszarów okresowo zalewanych. Tereny te dawniej były z reguły wypasane lub koszone. Zaniechanie użytkowania powoduje 

stopniowe zarastanie cennych siedlisk głównie krzaczastą wierzbą. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony średnie. 

 

Z7. E -  urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe . Zagrożenie obejmuje głównie południową część ostoi, co wynika zapewne 

z obecności jezior oraz niewielkiej odległości do aglomeracji miejskich. Szczególnie niebezpieczna dla awifauny jest mieszkalna zabudowa 

rozproszona. Posiadłości lokalizowane w oddaleniu od istniejącej zabudowy, często w wyeksponowanych punktach widokowych eliminują 

rozległe powierzchnie siedlisk wykorzystywanych przez szereg kluczowych dla funkcjonowania ostoi gatunków. Zważywszy, że zmiany 

mają charakter nieodwracalny znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony uznano za wysokie. 

Z8. C03.03 – produkcja energii wiatrowej. Lokalizowanie na obrzeżach OSO przemysłowych elektrowni wiatrowych o dużej mocy 

zagraża przede wszystkim ptakom szponiastym. Problem dotyczy całej ostoi, a w szczególności gmin Lubomino, Świątki i Gietrzwałd, gdzie 

rozpoczęto procedury uzgadniania warunków budowy siłowni wiatrowych. Zważywszy, że władze większości gmin są żywo zainteresowane 

lokalizowaniem elektrowni wiatrowych na swoim terenie znaczenie tego zagrożenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony uznano za 

wysokie. 

 

Tereny leśne 

Z9. B02.02 – wycinka lasu. Problem dotyczy głównie drzewostanów liściastych stanowiących siedliska kilku gatunków kluczowych dla 

obszaru.  Lokalnie wycinanie starodrzewu liściastego może powodować zanikanie stanowisk lęgowych dzięcioła średniego i muchołówki 

małej – zmiana struktury (odmłodzenie i prześwietlenie) całych kompleksów leśnych. W południowej części ostoi zdominowanej przez 

siedliska borowe w efekcie intensywnej gospodarki leśnej powstały rozległe obszary prawie jednowiekowych młodych monokultur. W chwili 

obecnej powierzchnie te są bezwartościowe z punktu widzenia ochrony ptaków. Trzeba jednak podkreślić, że zagrożenie to jest następstwem 



                              

44 
 

działań wykonywanych kilkadziesiąt lat temu. W przypadku gatunków, dla których wyznaczane są strefy ochronne zagrożenie dotyczy 

stanowisk z nieznaną lokalizacją gniazda. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

Wody 

Z10. G01 - sporty i różne formy czynnego wypoczynku, rekreacji,  uprawiane w plenerze . Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest 

zabudowa linii brzegowej jezior obiektami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi. Następstwem tego zjawiska jest wzmożona penetracja 

brzegów zbiorników wodnych i niszczenie pasa roślinności szuwarowej. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony średnie. 

 

Z11. G01.01.02 - niemotorowe sporty wodne. Brzegi rzeki penetrowane są głównie przez wędkarzy (w większości kłusowników nie 

posiadających zezwolenia na połów ryb). Spływy kajakowe stanowią zagrożenie głównie w górnym i środkowym biegu rzeki. Znaczenie dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony średnie. 

Inne zagrożenia 

Z12. E03.01 -  pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych . Nielegalne wysypiska nie stanowią 
bezpośredniego zagrożenia dla ptaków, ale powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 

 

 
 

5. Cele działań ochronnych 
 
 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony 

A072 Trzmielojad 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

U1 

Zachowanie terenów żerowiskowych 
poprzez zahamowanie procesu likwidowania 
nieużytkowanych elementów otwartego 
krajobrazu. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A073 Kania czarna 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

U1 
Ograniczenie penetracji i zachowanie 
odpowiedniego potencjału siedlisk 

W okresie obowiązywania 
planu 
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lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu, a także 
ograniczenie zabudowy. 

A074 Kania ruda 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 

Ograniczenie penetracji i zachowanie 
odpowiedniego potencjału siedlisk 
lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu, a także 
ograniczenie zabudowy. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A075 Bielik 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 

Ograniczenie penetracji i zachowanie 
odpowiedniego potencjału siedlisk 
lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A081 Błotniak stawowy 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 

Ograniczenie penetracji i zachowanie 
odpowiedniego potencjału siedlisk 
lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A089 Orlik krzykliwy 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 

Ograniczenie penetracji i zachowanie 
odpowiedniego potencjału siedlisk 
lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu, a także 
ograniczenie zabudowy i zalesień. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A229 Zimorodek 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 
Ograniczenie penetracji brzegów rzeki oraz 
zanieczyszczenia wód. 

W okresie obowiązywania 
planu 
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A234 Dzięcioł zielonosiwy 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 

Zachowanie odpowiedniego potencjału 
siedlisk lęgowych. Zachowanie terenów 
żerowiskowych poprzez zahamowanie 
procesu likwidowania nieużytkowanych 
elementów otwartego krajobrazu 

W okresie obowiązywania 
planu 

A238 Dzięcioł średni 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

U1 
Zachowanie odpowiedniego potencjału 
siedlisk lęgowych. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A320 Muchołówka mała 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

FV 
Zachowanie odpowiedniego potencjału 
siedlisk lęgowych. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A051 Krakwa 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

U1 
Ograniczenie melioracji i osuszania oczek 
wodnych w krajobrazie rolniczym oraz 
zalesień. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A055 Cyranka 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru U1 

Ograniczenie melioracji i osuszania oczek 
wodnych w krajobrazie rolniczym oraz 
zalesień. 

W okresie obowiązywania 
planu 

A070 Nurogęś 
Wszystkie stanowiska w 
granicach obszaru 

U1 
Ograniczenie penetracji brzegów rzeki oraz 
zanieczyszczenia wód. 

W okresie obowiązywania 
planu 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

A Działania związane z ochroną czynną  

A1. Zapobieganie sukcesji na łąkach i pastwiskach 
A2. Wyznaczenie stref ochronnych 

 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

B1. Ograniczenie procesu niszczenia śródpolnych nieużytków, szczególnie na powierzchniach zdominowanych przez monokultury 
(obligatoryjne). 
B2. Ograniczenie nielegalnych melioracji i innych robót ziemnych w krajobrazie rolniczym. (obligatoryjne) 

B3. Zaniechanie realizacji sztucznych zalesień 
B4. Ograniczenie zalesień na gruntach rolniczych 

B5. Ograniczenie lokalizowania zabudowy rozproszonej na gruntach rolniczych 
B6. Wyłączenie  OSO oraz przyległych gruntów z lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych 

(obligatoryjne) 

B7. Utrzymanie powierzchni lasów wyłączonych z użytkowania  (obligatoryjne)  

B8. Zwiększenie powierzchni lasów referencyjnych.  

B9. Zachowanie niezabudowanych brzegów jezior 
B10. Ograniczanie penetracji siedlisk lęgowych 

B11. Ograniczenie spływów kajakowych 
 

C  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1. Cenzus liczebności 
C2. Ocena liczebności 

C3. Monitoring działania B1, B2  
 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1. Aktualizacja lokalizacji stref ochronnych 
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D2. Inwentaryzacja gniazd gatunków objętych ochroną strefową  

D3. Edukacja i promocja 
 

E. Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000  

E1. Korekta granic OSO 

E2. Powiększenie OSO 

 

A Działania związane z ochroną czynną  

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne  

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

A072 Trzmielojad 
A081 Błotniak 

stawowy 
A051 Krakwa 
A055 Cyranka 
A089 Orlik 

krzykliwy 

 A1 

Zapobieganie 

sukcesji  na łąkach i 

pastwiskach 

Przywracanie użytkowania rolniczego 

odłogowanych terenów (wykaszanie, 

wypas) poprzez promocję działań 

rolnośrodowiskowych (fakultatywne). 

 

cały obszar PLB280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

1,5 – 1 ha 
właściciele i  

zarządcy gruntów 

A075 Bielik  A2 
Wyznaczenie stref 

ochronnych 

Wyznaczenie stref ochronnych wokół 

znanych stanowisk lęgowych, w których na 

etapie opracowywania PZO zlokalizowano 

gniazda. 

Młynary: 

07-13-1-07-124-l-00 

07-13-1-07-124-m-00 

07-13-1-07-125-f-00 

Kudypy: 

07-09-1-15-121-b-00 

07-09-1-15-121-c-00 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ, 

Nadleśnictwa: 

Młynary, Kudypy 
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A089 Orlik 

krzykliwy 
 

 A2 
Wyznaczenie stref 

ochronnych 

Wyznaczenie stref ochronnych wokół 

znanych stanowisk lęgowych, w których na 

etapie opracowywania PZO zlokalizowano 

gniazda. 

Orneta: 
07-10-1-05-115-g-00 

07-10-1-05-115-k-00 
07-10-1-05-122-d-00 
07-10-1-05-123-a-00 
07-10-1-05-123-b-00 

07-10-2-14-163-l-00 
Młynary: 
07-13-1-01-6-m-00 
07-13-1-06-282-b-00 

07-13-1-06-282-c-00 
07-13-1-07-124-c-00 
07-13-1-07-125-b-00 

07-13-1-07-132-i-00 
07-13-1-07-132-h-00 
Dobrocin: 
07-03-1-01-10-k-00 

07-03-1-01-10-l-00 
07-03-1-01-8-j-00 
07-03-1-01-8-i-00 

Kudypy: 
07-09-2-11-48-l-00 
07-09-2-11-49-b-00 
07-09-2-11-51-b-00 

07-09-2-14-5-a-00 
07-09-2-14-5-b-00 
07-09-2-14-6-g-00 
Jagiełek: 

07-37-1-01-23-a-00 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ, 

Nadleśnictwa: 

Orneta, Młynary, 

Dobrocin, Kudypy, 

Jagiełek 
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B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne  

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonani

a 

Szacunk

owe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

A072 Trzmielojad 

A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 
A081 Błotniak 

stawowy 

A089 Orlik 

krzykliwy 

 B1 

 Ograniczenie 

procesu niszczenia 

śródpolnych 

nieużytków, 

szczególnie na 

powierzchniach 

zdominowanych 

przez monokultury 

(obligatoryjne). 

Na terenie ostoi stwierdzono obecność 10 

obszarów zdominowanych przez 

monokultury upraw, głównie zbóż i  

rzepaku. Na powierzchniach tych 

zarejestrowano 38 nieużytków 

stanowiących ostoje bioróżnorodności 

podlegające zachowaniu (dopuszcza się 

wykorzystywanie kośne lub wypas).  

cały obszar PLB 280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

właściciele 

i  zarządcy gruntów; 

ARiMR w ramach 

dokonywanych 

kontroli  w zakresie 

przestrzegania 

minimalnych norm  

A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 
A075 Bielik 

A051 Krakwa 
A055 Cyranka 
A089 Orlik 

krzykliwy 

 A081 Błotniak 

stawowy 

 B2 

 Ograniczenie 

nielegalnych 

melioracji  

szczegółowej  i  

innych robót 

ziemnych w 

krajobrazie 

rolniczym. 

(obligatoryjne) 

Egzekwowanie obowiązku uzgadniania 

robót polegających na regulacji  wód oraz 

budowie wałów przeciwpowodziowych, a 

także robót melioracyjnych, odwodnień 

budowlanych, oraz innych robót ziemnych 

zmieniających stosunki wodne – Art. 118 

Ustawy o ochronie przyrody 

(obligatoryjne). 

cały obszar PLB 280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ; Urzędy 

Gmin; 

ARiMR w ramach 

dokonywanych 

kontroli  w zakresie 

przestrzegania 

minimalnych norm 

A072 Trzmielojad 
A081 Błotniak 

stawowy 
A051 Krakwa 
A055 Cyranka 

 B3 

 Zaniechanie 

realizacji  sztucznych 

zalesień 

Zaniechanie realizacji  zalesień na gruntach 

administrowanych przez PGL LP, na 

powierzchniach położonych na dnie i  

zboczach doliny Pasłęki (obligatoryjne). 

Nadleśnictwo Orneta: 

07-10-1-05-123   -i    -00 
07-10-1-05-435   -f   -00 
07-10-1-05-116   -l    -00 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

Nadleśnictwa: 

Orneta, Kudypy, 

Jagiełek  
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 A089 Orlik 

krzykliwy 

Wskazane użytkowanie rolnicze 

zapobiegające sukcesji  drzew i krzewów  

(fakultatywne - wg uznania zarządcy 

gruntu). Jeśli  teren nie nadaje się do 

użytkowania – pozostawienie do 

naturalnej sukcesji. 

07-10-1-05-116   -m   -00 
07-10-1-05-120   -g   -00 

07-10-1-05-121   -d   -00 
07-10-1-05-121   -k   -00 
07-10-1-05-121   -l    -00 
07-10-1-05-121   -m   -00 

07-10-1-05-123   -h   -00 
07-10-1-05-123   -j   -00 
07-10-1-05-123   -k   -00 
07-10-1-05-341   -i    -00 

07-10-1-05-341   -r   -00 
07-10-1-05-435   -c   -00 
07-10-1-05-435   -d   -00 

07-10-1-05-449   -j   -00 
07-10-1-05-449   -a   -00 
07-10-1-05-449   -i    -00 
07-10-1-05-449   -d   -00 

07-10-1-05-113   -g   -00 
07-10-1-05-329   -d   -00 
07-10-1-05-329   -k   -00 

07-10-1-05-336   -g   -00 
07-10-1-05-333   -a   -00 
07-10-1-05-331   -a   -00 
07-10-1-05-440   -h   -00 

07-10-1-05-114   -h   -00 
07-10-1-05-331   -i    -00 
07-10-1-05-332   -d   -00 
07-10-1-05-333   -c   -00 

07-10-1-05-337   -d   -00 
07-10-1-05-446   -f   -00 
07-10-1-05-118   -f   -00 

07-10-1-05-330   -a   -00 
07-10-1-05-331   -f   -00 
07-10-1-05-332   -c   -00 
07-10-1-05-446   -g   -00 

07-10-1-05-449   -f   -00 
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07-10-1-05-113   -h   -00 
07-10-1-05-113   -j   -00 

07-10-1-05-113   -l    -00 
07-10-1-05-113   -m   -00 
07-10-1-05-113   -p   -00 
07-10-1-05-445   -b   -00 

07-10-1-05-444   -h   -00 
07-10-1-05-336   -d   -00 
07-10-1-05-113   -o   -00 
07-10-1-05-113   -n   -00 

07-10-1-05-112   -l    -00 

 

Nadleśnictwo Kudypy: 

07-09-2-14-20    -a   -00 
07-09-1-07-4     -g   -00 
07-09-1-07-4     -l    -00 

07-09-2-11-50    -t   -00 
07-09-2-13-182A  -a   -00 
07-09-2-13-182B  -d   -00 

07-09-2-14-30    -i    -00 
07-09-2-14-32    -b   -00 
07-09-2-14-32    -f   -00 
07-09-2-14-32    -k   -00 

07-09-2-13-182A  -j   -01 
07-09-2-13-182A  -j   -99 

 

Nadleśnictwo Jagiełek: 

07-37-1-01-19    -n   -00 
07-37-1-01-19    -p   -00 

07-37-1-01-20    -c   -00 
07-37-1-01-21    -d   -00 
07-37-1-01-21    -j   -00 
07-37-1-01-22    -f   -00 

07-37-1-01-23    -f   -00 
07-37-1-01-52    -b   -00 
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A072 Trzmielojad 
A081 Błotniak 

stawowy 
A051 Krakwa 
A055 Cyranka 

 A089 Orlik 

krzykliwy 

 B4 

 Ograniczenie 

zalesień na gruntach 

rolniczych 

Ograniczenie realizacji  działania PROW – 

Zalesienia na gruntach rolnych. Niezbędne 

uzgodnienie tego działania z RDOŚ. 

Zalesienia na zboczach i dnie doliny 

rzecznej nie powinny być uzgadniane 

(obligatoryjne). 

 

cały obszar PLB 280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ, ARiMR w 

ramach realizacji  

PROW 

A081 Błotniak 

stawowy 
A089 Orlik 

krzykliwy 
A072 Trzmielojad 

A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 

 B5 

Ograniczenie 

lokalizowania 

zabudowy 

rozproszonej na 

gruntach rolniczych  

Zamieszczenie w MPZP lub Studium 

uwarunkowań i kierunków ZP informacji o 

wyłączeniu z lokalizacji  obiektów 

budowlanych terenów o przeznaczeniu 

rolniczym w granicach OSO 

(obligatoryjne). Na terenie najsilniej 

narażonych na presję budowlaną istnieje 

konieczności niezwłocznego uchwalenia 

planów miejscowych z całkowitym 

zakazem powstawania nowej zabudowy - 

nie dotyczy terenów dla których już 

uchwalono miejscowe plany). 

cały obszar PLB 280002, w 

tym konieczność 

niezwłocznego uchwalenia 

MPZP: 

gmina Gietrzwałd (obręb 

Gietrzwałd, Tomaryny, 

Woryty), gmina Świątki 

(obręb Kalisty, Skolity), 

gmina Łukta (obręb Kojdy, 

Mostkowo), gmina 

Jonkowo (obręb Stare 

Kawkowo, Gamerki 

Wielkie) 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

Koszt 

opracowania 

MPZP dla 

jednego 

obrębu  - 20 

do 50, w 

zależności od 

powierzchni 

leżącej w 

granicach 

obszaru 

Urzędy Gmin, RDOŚ  

A072 Trzmielojad 
A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 

A075 Bielik 
A081 Błotniak 

stawowy 
A089 Orlik 

krzykliwy 

 B6 

Wyłączenie  OSO 

oraz przyległych 

gruntów z lokalizacji  

przemysłowych 

elektrowni 

wiatrowych 

(obligatoryjne) 

Zamieszczenie w MPZP lub Studium 

uwarunkowań i kierunków ZP informacji o 

wyłączeniu z lokalizacji  przemysłowych 

elektrowni wiatrowych OSO oraz terenów 

położonych w odległości do 5 km od jego 

granic.  

cały obszar PLB 280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
Urzędy Gmin, RDOŚ  

A072 Trzmielojad 

A234 Dzięcioł 
zielonosiwy 

 B7 

 Utrzymanie 

powierzchni lasów 

wyłączonych z 

Utrzymanie dotychczasowej powierzchni 

lasów referencyjnych (wyłączonych z 

użytkowania) i  stref ochrony całorocznej 

Powierzchnie referencyjne 

wyznaczone w ramach 
aktualnie obowiązujących 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

Nadleśnictwa: 

Zaporowo, Młynary, 

Orneta, Dobrocin, 
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A238 Dzięcioł 
średni 

 A320 

Muchołówka mała 

użytkowania  

(obligatoryjne) 

wyznaczonych dla ptaków.  

Uwzględnienie wyłączonych z użytkowania 

obszarów podczas rewizji  aktualnie 

obowiązujących PUL . 

PUL poszczególnych 
Nadleśnictw 

Kudypy, Stare 

Jabłonki, Jagiełek  

A073 Kania czarna  B7 

 Utrzymanie 

powierzchni lasów 

wyłączonych z 

użytkowania  

(obligatoryjne) 

Utrzymanie dotychczasowej powierzchni 

lasów referencyjnych (wyłączonych z 

użytkowania) i  stref ochrony całorocznej  

wyznaczonych dla ptaków.  

Uwzględnienie wyłączonych z użytkowania 
obszarów podczas rewizji  aktualnie 

obowiązujących PUL . 

Nadl. Stare Jabłonki: 

07-26-1-01-32-d 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ, 

Nadleśnictwa: Stare 

Jabłonki 

A074 Kania ruda  B7 

 Utrzymanie 

powierzchni lasów 

wyłączonych z 

użytkowania  

(obligatoryjne) 

Utrzymanie dotychczasowej powierzchni 

lasów referencyjnych (wyłączonych z 

użytkowania) i  stref ochrony całorocznej 

wyznaczonych dla ptaków.  

Uwzględnienie wyłączonych z użytkowania 

obszarów podczas rewizji  aktualnie 

obowiązujących PUL . 

Nadl. Jagiełek: 
07-37-1-01-47-c 
Nadl. Kudupy: 

07-09-2-13-214-b 
07-09-2-13-214-f 
07-09-2-13-214-d 

 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

RDOŚ, 

Nadleśnictwa: 

Jagiełek, Kudypy  

A075 Bielik  B7 

 Utrzymanie 

powierzchni lasów 

wyłączonych z 

użytkowania  

(obligatoryjne) 

Utrzymanie dotychczasowej powierzchni 

lasów referencyjnych (wyłączonych z 

użytkowania) i  stref ochrony całorocznej 

wyznaczonych dla ptaków.  

Uwzględnienie wyłączonych z użytkowania 

obszarów podczas rewizji  aktualnie 

obowiązujących PUL . 

Nadl. Zaporowo: 
07-34-2-07-123-j 
07-34-2-07-122-j 

07-34-2-07-122-k 
07-34-2-07-129-a 
07-34-2-07-129-b 
Nadl. Jagiełek: 

07-37-1-03-82-b 
07-37-1-03-81-a 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

Nadleśnictwa: 

Zaporowo, Jagiełek 

A089 Orlik 

krzykliwy 
 B7 

 Utrzymanie 

powierzchni lasów 

wyłączonych z 

użytkowania  

(obligatoryjne) 

Utrzymanie dotychczasowej powierzchni 

lasów referencyjnych (wyłączonych z 

użytkowania) i  stref ochrony całorocznej 

wyznaczonych dla ptaków.  

Uwzględnienie wyłączonych z użytkowania 

Nadl. Orneta: 
07-10-1-05-444-b 
07-10-1-05-444-d 

07-10-1-05-428-m 
07-10-1-05-428-l 
07-10-1-05-428-o 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 

Nadleśnictwa: 

Młynary, Orneta, 

Dobrocin, Kudypy, 

Stare Jabłonki 
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obszarów podczas rewizji  aktualnie 

obowiązujących PUL . 

07-10-1-05-428-n 
07-10-1-05-404-n 

07-10-1-05-116-i 
07-10-1-05-118-a 
07-10-1-05-118-b 
07-10-1-05-112-a 

07-10-1-05-114-c 
07-10-2-14-277-a 
07-10-2-14-275-c 
07-10-2-14-189-g 

Nadl. Młynary: 
07-13-1-07-130-i 
07-13-1-07-127-a 

07-13-1-07-127-f 
07-13-1-07-127-h 
07-13-1-07-127-c 
07-13-1-01-20-b 

07-13-1-01-20-c 
Nadl. Dobrocin: 
07-03-1-01-12-b 

07-03-1-01-12-c 
07-03-1-01-12-d 
07-03-1-01-5-i 
07-03-1-01-5-k 

07-03-1-01-198-j 
07-03-1-01-195-g 
Nadl. Kudypy: 
07-09-1-07-21-a 

07-09-1-07-4-j 
07-09-1-07-4-n 
07-09-2-13-213-i 

07-09-2-13-213-m 
07-09-2-13-213-n 
Nadl . Stare Jabłonki: 
07-26-1-04-61-a 

07-26-1-04-82-b 
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 A072 Trzmielojad 
A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 

A075 Bielik 
A089 Orlik 

krzykliwy 

A234 Dzięcioł 
zielonosiwy 

A238 Dzięcioł 
średni 

 A320 

Muchołówka mała  

 B8 

 Zwiększenie 

powierzchni lasów 

referencyjnych. 

Zwiększenie powierzchni lasów 

referencyjnych w celu uniknięcia 

fragmentacji  starych lasów - ważne 

siedliska gatunków stanowiących 

przedmiot ochrony (obligatoryjne). 

Nadleśnictwo Kudypy: 
07-09-1-06-108   -i    -00 

07-09-1-06-108   -j   -00 
07-09-1-06-108   -l    -00 
07-09-1-06-108   -n   -00 
07-09-1-06-202   -c   -00 

07-09-1-06-202   -l    -00 
07-09-1-06-85    -f   -00 
07-09-1-06-85    -g   -00 
07-09-1-06-86    -j   -00 

07-09-1-06-86    -k   -00 
07-09-1-06-93    -d   -00 
07-09-1-06-93    -f   -00 

07-09-1-06-94    -j   -00 
07-09-1-06-95    -g   -00 
07-09-1-06-95    -h   -00 
07-09-1-06-95    -t   -00 

07-09-1-07-16    -c   -00 
07-09-1-07-16    -d   -00 
07-09-1-07-16    -g   -00 

07-09-1-07-17    -b   -00 
07-09-1-07-17    -k   -00 
07-09-1-07-17    -m   -00 
07-09-1-07-21    -a   -00 

07-09-1-07-22    -d   -00 
07-09-1-07-22    -g   -00 
07-09-1-07-22    -k   -00 
07-09-1-07-28    -c   -00 

07-09-1-07-28    -d   -00 
07-09-1-07-29    -a   -00 
07-09-1-07-29    -b   -00 

07-09-1-07-29    -f   -00 
07-09-1-07-39    -c   -00 
07-09-1-07-39    -i    -00 
07-09-1-07-40    -a   -00 

07-09-1-07-40    -h   -00 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

obecnie 

trudne do 

szacowania 

Nadleśnictwa: 

Młynary, Orneta, 

Kudypy, Jagiełek  
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07-09-1-07-57    -g   -00 
07-09-1-07-74    -b   -00 

07-09-1-07-74    -f   -00 
07-09-1-07-74    -j   -00 
07-09-1-07-74    -m   -00 
07-09-1-07-74    -o   -00 

07-09-1-07-9     -j   -00 
07-09-1-07-9     -n   -00 
07-09-1-15-121   -b   -00 
07-09-1-15-121   -c   -00 

07-09-1-15-149   -g   -00 
07-09-1-15-149   -i    -00 
07-09-1-15-149   -j   -00 

07-09-2-11-50    -f   -00 
07-09-2-11-50    -g   -00 
07-09-2-11-50    -l    -00 
07-09-2-11-50    -w   -00 

07-09-2-13-213   -m   -00 
07-09-2-13-214   -b   -00 
07-09-2-14-20    -b   -00 

07-09-2-14-20    -c   -00 
07-09-2-14-20    -d   -00 
07-09-2-14-20    -g   -00 
07-09-2-14-20    -i    -00 

07-09-2-14-20A   -a   -00 
07-09-2-14-20A   -b   -00 
07-09-2-14-20A   -c   -00 
07-09-2-14-20A   -d   -00 

07-09-2-14-20B   -a   -00 
07-09-2-14-20B   -b   -00 
07-09-2-14-3     -b   -00 

07-09-2-14-3     -h   -00 
07-09-2-14-30    -c   -00 
07-09-2-14-30    -f   -00 
07-09-2-14-30    -h   -00 

07-09-2-14-30    -k   -00 
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07-09-2-14-30    -l    -00 
07-09-2-14-5     -a   -00 

07-09-2-14-5     -b   -00 
07-09-2-14-6     -b   -00 
07-09-2-14-6     -g   -00 
07-09-2-14-6     -i    -00 

07-09-2-14-6     -k   -00 
07-09-2-14-6     -n   -00 
07-09-2-14-6     -p   -00 
07-09-2-14-6     -r   -00 

 
Nadleśnictwo Orneta: 
07-10-1-05-337   -b   -00 

07-10-1-05-428   -d   -00 
07-10-2-14-175   -d   -00 
07-10-2-14-181   -d   -00 
07-10-2-14-189   -h   -00 

07-10-2-14-269   -d   -00 
07-10-2-14-277   -a   -00 
07-10-2-14-277   -c   -00 

07-10-2-14-277   -j   -00 
07-10-2-14-277   -m   -00 
07-10-2-14-277   -n   -00 
 

Nadleśnictwo Młynary: 
07-13-1-07-130   -h   -00 
07-13-1-07-131   -c   -00 
07-13-1-07-132   -c   -00 

A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 

A075 Bielik 
A081 Błotniak 

stawowy 

A051 Krakwa 
A055 Cyranka 

 B9 

 Zachowanie 

niezabudowanych 

brzegów jezior 

Ograniczanie zabudowy rekreacyjnej i  

wypoczynkowej  na obrzeżach jezior na 

etapie uzgadniania MPZP (obligatoryjne) 

Jezioro Isąg i  Gamerskie 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
Urzędy Gmin, RDOŚ  

A073 Kania czarna  B10  Ograniczanie Kanalizowanie ruchu turystycznego – cały obszar PLB 280002 od 1-szego roku obecnie RDOŚ, 
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A074 Kania ruda 
A075 Bielik 

A089 Orlik 
krzykliwy 

A070 Nurogęś  

penetracji  siedlisk 

lęgowych 

wyznaczenie szlaków pieszych i 

rowerowych (fakultatywne)  

obowiązywania 

PZO 

trudne do 

szacowania 

Nadleśnictwa, 

Urzędy Gmin, 

organizacje 

społeczne 

A229 Zimorodek 
A070 Nurogęś  

 B11 

 Ograniczenie 

spływów 

kajakowych 

Wyłączenie ze spływów odcinków rzeki 

Pelnik – Mostkowo oraz Pityny – Olkowo. 

Nadzór RDOŚ – spływy tylko po 

uzgodnieniu (obligatoryjne) 

Rzeka Pasłęka  w granicach 

obszaru 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
RDOŚ 

 

C  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne  

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonani

a 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzi

alny za 

wykonanie 

A073 Kania czarna 

A075 Bielik 
A089 Orlik 

krzykliwy 

 C1  Cenzus liczebności 
Ocena wielkości populacji  w granicach OSO 

– porównanie ze stanem aktualnym. 

Znane stanowiska na całym 

obszarze PLB280002 

Po 5 latach od 

zatwierdzenia 

niniejszego PZO 

10 RDOŚ 

A234 Dzięcioł 
zielonosiwy 

A238 Dzięcioł 
średni 

A320 
Muchołówka mała  

 C2  Ocena liczebności 

Ocena wielkości populacji  na wybranych 9 

powierzchniach próbnych – porównanie ze 

stanem aktualnym 

Losowo wybrane 9 

powierzchni 2 x 2 km 

Po 5 latach od 

zatwierdzenia 

niniejszego PZO 

9 RDOŚ 

A073 Kania czarna 
A074 Kania ruda 

A075 Bielik 
A051 Krakwa 
A055 Cyranka 
A089 Orlik 

 C3  Działania B1, B2 
Wyrywkowa kontrola ARiMR wg przyjętych 

w agencji zasad  
cały obszar PLB280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
ARiMR 
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krzykliwy 
 A081 Błotniak 

stawowy 
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D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne  

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzi

alny za 

wykonanie 

A073 Kania czarna 

A089 Orlik 
krzykliwy 

A075 Bielik 
A074 Kania ruda 

 

D1 
 Aktualizacja 

lokalizacji stref 

ochronnych 

Aktualizacja lokalizacji stref wokół gniazd 

ptaków objętych ochroną strefową, 

powiązana z pracami nad nowymi planami 

urządzania lasu dla nadleśnictw 

(obligatoryjne). 

cały obszar PLB280002 

w trakcie 

sporządzania 

nowych planów 

urządzenia lasu 

12 RDOŚ  

A073 Kania czarna 
A089 Orlik 

krzykliwy 
A075 Bielik 

A074 Kania ruda 
 

D2 

 Inwentaryzacja 

gniazd gatunków 

objętych ochroną 

strefową 

Inwentaryzacja gniazd (dotyczy w 

szczególności stanowisk lęgowych, w 

których dotychczas nie zlokalizowano 

gniazda) oraz bieżąca weryfikacja stref 

ochronnych – przynajmniej przed rewizją 

planów urządzeniowych (obligatoryjne). 

 

cały obszar PLB280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

5 RDOŚ 

A089 Orlik 
krzykliwy 

  
D3 
 Edukacja 

i promocja  

Edukacja i promocja dobrych praktyk 

przyjaznych ochronie orlika krzykliwego  

poprzez wydawanie folderów, ulotek, 

organizowanie spotkań edukacyjnych.    

cały obszar PLB280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

trudne do 

oszacowania 

RDOŚ, 

organizacje 

społeczne, 

Nadleśnictwa  
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E. Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000  

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne  

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonani

a 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzi

alny za 

wykonanie 

 E1 Korekta granic OSO 
Dowiązanie granic OSO do ewidencji 

gruntów 
cały obszar PLB280002 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
RDOŚ, GDOŚ  

A089 Orlik 
krzykliwy 

  
E2 Powiększenie OSO 

Dodanie do powierzchni OSO 3 obszarów 

stanowiących tereny lęgowe i łowiska 8 

par orlika krzykliwego 

Powierzchnie wskazane w 

załączniku 

od 1-szego roku 

obowiązywania 

PZO 

nie przewiduje 

się 
RDOŚ, GDOŚ  

 
 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony  

Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Zachowanie 
preferowanych 
siedlisk 

liczebność a9 

Pełny cenzus liczebności 
(kania czarna, bielik i orlik 
krzykliwy). Liczenia na 
powierzchniach próbnych 
(dzięcioł średni, dzięcioł 
zielonosiwy, muchołówka 
mała) 

Co 5 lat 

Określenie 
współrzędnych 
geograficznych 
stałych miejsc 
wykonywania badań 
monitoringowych 

RDOŚ 19 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu.  
 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
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Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świątki 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY 
ŚWIĄTKI NR XXVII/168/2009 Z DNIA 20.10.2009 r.  

MPZP uchwalone dla obrębów ewidencyjnych Kalisty, Brzydowo, Włodowo dopuszcza lokalizowanie 
elektrowni wiatrowych stwarzając potencjalnie bardzo wysokie ryzyko utraty właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony OSO. W studium należy zamieścić zapis: „Ustala się 
możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy 
OSO Dolina Pasłęki”. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w w.w. MPZP. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świątki 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY 
ŚWIĄTKI NR XXVII/168/2009 Z DNIA 20.10.2009 r.  

Wprowadzenie dla obszaru położonego w granicach ostoi (obręby ewidencyjne Skolity, Kalisty) zapisów o 
konieczności uchwalenia planów miejscowych z całkowitym zakazem powstawania nowej zabudowy (nie 
dotyczy terenów dla których już uchwalono miejscowe plany). 

MIASTO I GMINA ORNETA 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/114/2000 Rady 
Miejskiej w Ornecie z dnia 27.01.2000r. 

Wnioskowane do programu małej retencji inwestycje na terenie gminy Orneta to trzy zbiorniki retencyjne z 
zaporami wodnymi (jazami) na: 
a) rzece Pasłęce w miejscowości Spędy, 
b) rzece Pasłęce w miejscowości Podągi, 
c) rzece Drwęcy Warm. w miejscowości Krosno. 
Zapis dotyczący jazów na Pasłęce należy ze studium usunąć, ponieważ wykonanie projektowanych jazów 
spowoduje trwałe niekorzystne zmiany w siedliskach gatunków stanowiących przedmiot ochrony OSO. 

MPZP Gminy Lubomino (Uchwała nr V/25/2005 z 
30 sierpnia 2005 r) 

W planie należy zamieścić zapis: „Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 

Studium Uwarunkowań  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Olsztynek - Obszar Miasta i Tereny Wiejskie 
Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. 
Polityka Przestrzenna. 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 
OLSZTYNKU NR XXVII-289/2009 Z DNIA 30 
września 2009 ROKU. 

W planie należy zamieścić zapis: „Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo w 
latach 2008-2018. 
 Załącznik do  
Uchwały Nr XIX/131/08  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 kwietnia 2008 

PZO zakłada wykluczenie odcinaka rzeki Pasłęki od mostu w Pitynach do mostu w Olkowie. W 

strategii należy uaktualnić zapisy dotyczące utworzenia i wykorzystywania szlaku wodnego.  

Zmiana studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łukta. Kierunki Zagospodarowania 
przestrzennego. Polityka przestrzenna. 
załącznik nr 2 do uchwały rady gminy Łukta 
Nr XXIII/117/2012 z dnia 31 października 2012 roku 

W studium należy zamieścić zapis: „Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 

Zmiana studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łukta. Kierunki Zagospodarowania 
przestrzennego. Polityka przestrzenna. 
załącznik nr 2 do uchwały rady gminy Łukta 
Nr XXIII/117/2012 z dnia 31 października 2012 roku 

Wprowadzenie dla obszaru położonego w granicach ostoi (obręby ewidencyjne Kojdy, Mostkowo) zapisów o 
konieczności uchwalenia planów miejscowych z całkowitym zakazem powstawania nowej zabudowy (nie 
dotyczy terenów dla których już uchwalono miejscowe plany). 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Godkowo na lata 2013 – 2020 

W strategii należy zamieścić zapis: „Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 

Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gietrzwałd.  
 Jednolity tekst stanowi załącznik nr 1  
Do uchwały nr IX/67/2011 rady gminy Gietrzwałd z 
dnia 30 czerwca 2011r. 

W studium należy zamieścić zapis: „Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w 
odległości nie mniejszej niż 5 km od granicy OSO Dolina Pasłęki”. 

Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gietrzwałd.  
 Jednolity tekst stanowi załącznik nr 1  
Do uchwały nr IX/67/2011 rady gminy Gietrzwałd z 
dnia 30 czerwca 2011r. 

Wprowadzenie dla obszaru położonego w granicach ostoi (obręby ewidencyjne Woryty, Tomaryny, Gietrzwałd) 
zapisów o konieczności uchwalenia planów miejscowych z całkowitym zakazem powstawania nowej 
zabudowy (nie dotyczy terenów dla których już uchwalono miejscowe plany). 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony  

Aktualnie nie stwierdzono potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru PLB280002 Dolina Pasłęki.  

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt weryfikacji granic obszaru zamieszczony w załączniku.  

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 
Zamawiającego). 
 

1. 4. Data aktualizacji 

Zapis SDF: 

2011-09 
Proponowany zapis SDF: 
09-2011, 09-2012 

Uzasadnienie: 
W 2012 roku na zlecenie GDOŚ wykonano inwentaryzację w ramach której zaproponowano między innymi zmiany w SDF.  
 

3.2.a. Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Zapis SDF:  
Kod Nazw a POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

 Osiadła Migrująca Populacja St. zach. Izolacja Ogólnie  

Lęgow
a 

Zimująca Migrująca  

A021 Botaurus stellaris  4-10      D          

A030 Ciconia nigra  4-7      D          

A031 Ciconia ciconia  220     C   B    C   C 

A072 Pernis apivorus  15-20     C   B    C   C 
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A073 Milvus migrans  4-5     C   B    C   C 

A074 Milvus milvus  4-5     C   B    C   C 

A075 Haliaeetus albicilla  6-7     C   B    C   C 

A081 Circus aeruginosus  25-30     D           

A084 Circus pygargus  8-10      D          

A089 Aquila pomarina  45-50     C   B    C   C 

A119 Porzana porzana  3-5      D          

A120 Porzana parva  3-5      D          

A122 Crex crex  
80-

100 
    C   B    C   C 

A127 Grus grus  20      D          

A197 Chlidonias niger  2-30      D          

A224 Caprimulgus europaeus  2-3      D          

A223 Aegolius funereus 2-3       D          

A229 Alcedo atthis  40-45     C   B    C   C 

A234 Picus canus 0-2       D          

A239 Dendrocopos leucotos 0-1       D          

A246 Lullula arborea  3-5      D          

A272 Luscinia svecica  0-1      D          

A307 Sylvia nisoria  P      D          

A320 Ficedula parva  192      D          

A338 Lanius collurio  P      D          

 
Proponowany zapis SDF:  

Kod Nazw a POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

 Osiadła Migrująca Populacja St. zach. Izolacja Ogólnie  

Lęgow
a 

Zimująca Migrująca  

A021 Botaurus stellaris  2-6      D  B    C   C 

A022 Ixobrychus minutus  1      D  B    C   C 

A030 Ciconia nigra  4-5      D  B    C   C 

A031 Ciconia ciconia  42      D A     C  B  
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A072 Pernis apivorus  9-17     C   B    C   C 

A073 Milvus migrans  2-5     C   B    C   C 

A074 Milvus milvus  4-5     C   B    C   C 

A075 Haliaeetus albicilla 8-11      C   B    C  B  

A081 Circus aeruginosus  35-41     C   B    C   C 

A084 Circus pygargus  3-5      D  B    C   C 

A089 Aquila pomarina  42-44    B   A     C  B  

A119 Porzana porzana  1      D  B    C   C 

A120 Porzana parva  4      D  B    C   C 

A122 Crex crex  53      D  B    C   C 

A127 Grus grus  39-69      D  B    C   C 

A197 Chlidonias niger  3      D  B    C   C 

A224 Caprimulgus europaeus  2-3      D  B    C   C 

A229 Alcedo atthis 15 45     C  A     C   C 

A234 Picus canus 17-24      C   B    C  B  

A226 Dryocopus martius 50-60       D  B    C   C 

A238 Dendrocopos medius 100-140      C   B    C  B  

A239 Dendrocopos leucotos  1      D  B   B    C 

A246 Lullula arborea  48-58      D  B    C   C 

A307 Sylvia nisoria  10-12      D  B    C   C 

A320 Ficedula parva  190     C   B    C   C 

A338 Lanius collurio  300      D A     C  B  

 
Uzasadnienie: Do sporządzenia pierwszej wersji formularza wykorzystano informacje na temat liczebności ptaków zgromadzone w trakcie 

opracowywania projektu planu ochrony rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Operat ornitologiczny zawierał oszacowanie populacji 
niektórych gatunków ptaków w oparciu o odmienne od przyjętych dla SDF założenia metodyczne. Dla ptaków szponiastych i bociana  białego 
obszar, na którym oszacowano liczebność obejmował powierzchnię oddaloną nawet o 5 km od rzeki Pasłęki, zatem uzyskane w ten sposób 

wyniki nie odnosiły się do faktycznych granic OSO Dolina Pasłęki. Dodatkowo Rezerwat obejmuje również ujście Pasłęki do Zalew u 
Wiślanego. Korekta SDF wykonana w 2011 roku opierała się na tych samych danych źródłowych. Dopiero w 2012 roku na zlecenie GDOŚ 

wykonano pełną inwentaryzację OSO Dolina Pasłęki i uzyskane wyniki należy traktować jako wyjściowe do oceny rzeczywistego sta nu 
populacji gatunków ptaków, w tym stanowiących przedmiot ochrony. 
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3.2.b. Regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG  
Zapis SDF: 

Kod Nazw a POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

 Osiadła Migrująca Populacja St. zach. Izolacja Ogólnie  

Lęgowa Zimująca Migrująca  

A052 Anas crecca  2-5      D          

A070 Mergus merganser  10     C   B    C   C 

A165 Tringa ochropus  25-30      D          

A207 Columba oenas  20-30      D          

 
Proponowany zapis SDF: 

Kod Nazw a POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

 Osiadła Migrująca Populacja St. zach. Izolacja Ogólnie  

Lęgowa Zimująca Migrująca  

A051 Anas strepera  10-15     C   B    C   C 

A055 Anas querquedula  15-23     C   B    C   C 

A067 Bucephala clangula  12-22     C   B    C   C 

A070 Mergus merganser  9-13     C   B    C   C 

A165 Tringa ochropus  22-30     C   B    C   C 

 
Uzasadnienie: Do sporządzenia pierwszej wersji formularza SDF wykorzystano informacje na temat liczebności ptaków zgromadzone w trakcie 

opracowywania projektu planu ochrony rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Operat ornitologiczny zawierał oszacowanie populacji 
niektórych gatunków ptaków w oparciu o odmienne od przyjętych dla SDF założenia metodyczne. Dodatkowo Rezerwat obejmuje również 

ujście Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Korekta SDF wykonana w 2011 roku opierała się na tych samych danych źródłowych. Dopiero w  2012 
roku na zlecenie GDOŚ wykonano pełną inwentaryzację OSO Dolina Pasłęki i uzyskane wyniki należy traktować jako wyjściowe do oceny 
rzeczywistego stanu populacji gatunków ptaków, w tym stanowiących przedmiot ochrony.  

 
4.2. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE:  

Zapis SDF: 
Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  W okresie 
lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: nurogęś, błotniak łąkowy, kania czarna, 

kania ruda (PCK), bielik (PCK), orlik krzykliwy (PCK), trzmielojad, samotnik, zimorodek, siniak; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) 
występują: bąk (PCK), bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa  
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czarna. 

 
Proponowany zapis SDF: 

Ostoja odgrywa istotną rolę w ochronie populacji lęgowej kani czarnej (kryterium C6), bielika, orlika krzykliwego, dzięcioła zielonosiwego i 
dzięcioła średniego (kryteria B2/B3, C6). Liczebność wymienionych gatunków przekracza 1% populacji krajowej. Do gatunków kluczowych dla 
funkcjonowania (powyżej 0,5% populacji krajowej) należy trzmielojad, kania ruda, błotniak stawowy, muchołówka mała, krakwa, c yranka, 

gągoł, nurogęś i samotnik.  
 

Szczegółowa ocena poszczególnych gatunków (liczebność populacji krajowej wg Sikora i in. 2007)  
 

Gatunek 

Ocena 

liczebności 

w 2012r 

% 

populacji 

krajowej 

Ocena 

populacji 
Stan zachowania Izolacja Ocena ogólna 

Pernis 

apivorus 9-17 0,65 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (lasy liściaste i mieszane 

oraz rozległe pastwiska w dolinie 

rzecznej) 

C C 

Milvus 

migrans 2-5 1,00 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (dobre siedliska lęgowe – 

starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość 

drobnych zbiorników wodnych) 

C C 

Milvus 

milvus 4-5 0,62 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (dobre siedliska lęgowe – 

starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość 

drobnych zbiorników wodnych) 

C C 

Haliaeetus 

albicilla 8-11 1,29 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (dobre siedliska lęgowe – 

starodrzewy sosnowe i mieszane, obfitość 

drobnych zbiorników wodnych) 

C B 

Circus 

aeruginosus 35-41 0,58 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (duża ilość śródpolnych oczek 

wodnych i starorzeczy, dominuje 

ekstensywne użytkowanie rolnicze) 

C C 

Aquila 

pomarina 
42-44 2,39 B 

A; w tym stopień zachowania siedlisk 

idealny – I (rozległe łąki i pastwiska w 

dolinie oraz mozaikowaty krajobraz 

rolniczy, dobrze chronione drzewostany 

lęgowe) 

C A 

Alcedo 

atthis 15-45 0,5 - 1,2 C 

A; w tym stopień zachowania siedlisk 

idealny – I (obfitość urwisk 

nadrzecznych na odcinkach leśnych) 

C C 

Picus canus 17-24 1,00 C 
B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (nadrzeczne olsy i łęgi z 
C B 
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dużą ilością  suchych drzew) 

Dendrocopos 

medius 102-136 1,19 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (na wielu odcinkach dominują 

cieniste drzewostany liściaste w wieku 

powyżej 100 lat) 

C B 

Ficedula 

parva 192 0,96 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (na wielu odcinkach dominują 

cieniste drzewostany liściaste w wieku 

powyżej 100 lat) 

C C 

Anas 

strepera 10-15 0,60 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (liczne starorzecza oraz 

rozlewiska na tarasach zalewowych, 

ekstensywne użytkowanie pastwiskowe) 

C C 

Anas 

querquedula 15-23 0,95 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (liczne starorzecza oraz 

rozlewiska na tarasach zalewowych, 

ekstensywne użytkowanie pastwiskowe) 

C C 

Bucephala 

clangula 12-22 1,42 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (obfitość dziuplastych drzew 

w pasie lasu na zboczach doliny i 

brzegach jezior) 

C C 

Mergus 

merganser 9-13 1,22 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (wykroty i wywroty nadrzeczne 

stanowią bardzo dobre miejsca lęgowe) 

C C 

Tringa 

ochropus 22-30 0,52 C 

B; w tym stopień zachowania siedlisk 

dobry – II (duża ilość śródleśnych 

torfowisk, oraz zalewów bobrowych) 

C C 

 
 

Uzasadnienie:  
Do sporządzenia pierwszej wersji formularza SDF wykorzystano informacje na temat liczebnośc i ptaków zgromadzone w trakcie 
opracowywania projektu planu ochrony rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Operat ornitologiczny zawierał oszacowanie populacji 

niektórych gatunków ptaków w oparciu o odmienne od przyjętych dla SDF założenia metodyczne. Dla ptaków szponiastych i bociana białego 
obszar, na którym oszacowano liczebność obejmował powierzchnię oddaloną nawet o 5 km od rzeki Pasłęki, zatem uzyskane w ten sposób 

wyniki nie odnosiły się do faktycznych granic OSO Dolina Pasłęki. Dodatkowo Rezerwat obejmuje również ujście Pasłęki do Zalewu 
Wiślanego. Korekta SDF wykonana w 2011 roku opierała się na tych samych danych źródłowych. Dopiero w 2012 roku na zlecenie GDOŚ 
wykonano pełną inwentaryzację OSO Dolina Pasłęki i uzyskane wyniki należy traktować jako wyjściowe do oceny rzeczywistego stanu 

populacji gatunków ptaków, w tym stanowiących przedmiot ochrony. Według nowych wytycznych sporządzania SDF w rozdziale 4.2 wymagana 
jest dodatkowa tabela. 
 
4.3. ZAGROŻENIA 
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Zapis SDF: 
Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany sposobu zagospodarowywania użytków 

rolnych, zbyt intensywny wypas miejscami (zniszczenie roślinności na brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, 
wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.  
 

Proponowany zapis SDF: 
Spośród zarejestrowanych zagrożeń najgroźniejsze procesy związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej i rolnej oraz zabudową mieszkalną 

terenów rolniczych: 

A02.01 – intensyfikacja rolnictwa. Zagrożenie wynika z ogólnej tendencji do scalania gruntów rolniczych i jednokierunkowej specjalizacji 

gospodarstw. Na terenie ostoi stwierdzono obecność 10 obszarów zdominowanych przez monokultury upraw, głównie zbóż i rzepaku.  

Uproszczenie krajobrazu i ujednolicenie terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych powoduje drastyczne zubożenie bazy pokarmowej 

ptaków szponiastych. Zagrożenie obejmuje stosunkowo niewielkie powierzchnie, ale prowadzi do trwałych zmian siedliskowych – znaczenie dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

A10.01  – usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej. Zagrożenie obejmuje likwidację stref buforowych, okrajkowych 

nieużytków na obrzeżach kompleksów leśnych, kęp zadrzewień i zakrzaczeń. Proces ten wiąże się ściśle z intensyfikacją produkcji i przybiera na 

sile na obszarach zdominowanych przez monokultury upraw. Uproszczenie krajobrazu powoduje drastyczne zubożenie bazy pokarmowej ptaków 

szponiastych oraz zanik siedlisk wykorzystywanych przez dzięcioła zielonosiwego. Skutkuje trwałymi zmianami, więc jest zjawiskiem groźnym. 

Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

J02.01 - Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie.  Zagrożenie dotyczy otwartego krajobrazu rolniczego, w szczególności 

terenów zdominowanych przez intensywne uprawy roślinne. Melioracja terenów bagiennych, drenaż gruntów, likwidacja oczek wodnych i 

okresowych rozlewisk wykonywane są w większości przypadków samowolnie, bez uzgodnienia z RDOŚ (mimo, że obowiązek taki nakłada Art. 

118 Ustawy o ochronie przyrody). Wilgotne nieużytki i drobne zbiorniki wodne stanowią najbogatsze pod względem ornitologicznym siedliska 

w otwartym krajobrazie. Są ważną bazą pokarmową dla większości kluczowych dla ostoi gatunków ptaków szponiastych. Znaczenie dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony krytyczne.  

H01.05 -  rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem.  Melioracje 

gruntów przylegających do rzeki Pasłęki wykonywane są z reguły wiosną oraz po zbiorze plonów, co powoduje wzmożoną erozję i spływy 

zanieczyszczeń (nawozy i środki ochrony roślin) do rzeki z pozbawionych okrywy roślinnej gruntów. Znaczenie dla utrzymania właściwego 

stanu ochrony niskie. 
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B01 – zalesianie terenów otwartych. Zagrożenie obejmuje zalesienia gruntów rolniczych wykonane zarówno przez Lasy Państwowe, jak i 

prywatnych właścicieli  przed utworzeniem obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki. Jako zagrożenie potraktowano zalesienia terenów położonych 

na dnie doliny rzecznej, często w obrębie dawnych tarasów zalewowych. Zwiększenie lesistości na tych obszarach powoduje ogólne zubożenie 

siedlisk, zanik zbiorowisk roślinnych i zespołu ptaków charakterystycznych dla otwartego krajobrazu nizinnych dolin rzecznych. Znaczenie dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

A03.03 – zaniechanie / brak koszenia. Zagrożenie dotyczy głównie wilgotnych użytków zielonych położonych na dnie doliny rzecznej, w tym 

obszarów okresowo zalewanych. Tereny te dawniej były z reguły wypasane lub koszone. Zaniechanie użytkowania powoduje stopniowe 

zarastanie cennych siedlisk głównie krzaczastą wierzbą. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony średnie.  

E -  urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe . Zagrożenie obejmuje głównie południową część ostoi, co wynika zapewne z 

obecności jezior oraz niewielkiej odległości do aglomeracji miejskich. Szczególnie niebezpieczna dla awifauny jest mieszkalna  zabudowa 

rozproszona. Posiadłości lokalizowane w oddaleniu od istniejącej zabudowy, często w wyeksponowanych punktach widokowych eliminują 

rozległe powierzchnie siedlisk wykorzystywanych przez szereg kluczowych dla funkcjonowania ostoi gatunków. Zważywszy, że zmia ny mają 

charakter nieodwracalny znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony uznano za wysokie. 

C03.03 – produkcja energii wiatrowej. Lokalizowanie na obrzeżach OSO przemysłowych elektrowni wiatrowych o dużej mocy zagraża przede 

wszystkim ptakom szponiastym. Problem dotyczy całej ostoi, a w szczególności gmin Lubomino, Świątki i Gietrzwałd, gdzie rozpoczęto 

procedury uzgadniania warunków budowy siłowni wiatrowych. Zważywszy, że władze większości gmin są żywo zainteresowane 

lokalizowaniem elektrowni wiatrowych na swoim terenie znaczenie tego zagrożenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony uznano za 

wysokie. 

B02.02 – wycinka lasu. Problem dotyczy głównie drzewostanów liściastych stanowiących siedliska kilku gatunków kluczowych dla obszaru.  

Lokalnie wycinanie starodrzewu liściastego może powodować zanikanie stanowisk lęgowych dzięcioła średniego i muchołówki małej – zmiana 

struktury (odmłodzenie i prześwietlenie) całych kompleksów leśnych. W południowej części ostoi zdominowanej przez siedliska borowe w 

efekcie intensywnej gospodarki leśnej powstały rozległe obszary prawie jednowiekowych młodych monokultur. W chwili obecnej powierzchnie 

te są bezwartościowe z punktu widzenia ochrony ptaków. Trzeba jednak podkreślić, że zagrożenie to jest następstwem działań wykonywanych 

kilkadziesiąt lat temu. W przypadku gatunków, dla których wyznaczane są strefy ochronne zagrożenie dotyczy stanowisk z nieznaną lokalizacją 

gniazda. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony wysokie.  

Z10. G01 - sporty i różne formy czynnego wypoczynku, rekreacji,  uprawiane w plenerze. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest 

zabudowa linii brzegowej jezior obiektami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi. Następstwem tego zjawiska jest wzmożona penetracja brzegów 
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zbiorników wodnych i niszczenie pasa roślinności szuwarowej. Znaczenie dla utrzymania właściwego stanu ochrony średnie.  

Z11. G01.01.02 - niemotorowe sporty wodne. Brzegi rzeki penetrowane są głównie przez wędkarzy (w większości kłusowników nie 

posiadających zezwolenia na połów ryb). Spływy kajakowe stanowią zagrożenie głównie w górnym i środkowym biegu rzeki. Znaczenie dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony średnie.  

 
Uzasadnienie:  

Dotychczasowy SDF nie zawiera informacji na temat aktualnych zagrożeń oraz ich rangi dla utrzymania właściwego stanu ochrony ptaków. 
 
4.4. STATUS OCHRONY: 

 
Zapis SDF: 

Występują następujące formy ochrony: 
Rezerwat Przyrody: 

Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (4258,8 ha) 
Obszar Chronionego Krajobrazu: 
"I" OCK woj. warmińsko-mazurskiego 

 
Proponowany zapis SDF: 

Rezerwat Przyrody: 
Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (4258,8 ha) utworzony w 1970 roku 
Obszar Chronionego Krajobrazu: 

OChK Doliny Pasłęki (43 307,3 ha) 
 

Uzasadnienie:  
Nie podano powierzchni OChK. 
 

 
6.1. GŁÓWNE CZYNNIKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA ORAZ PROCENT POWIERZCHNI OBSZARU IM PODLEGAJĄCY:  

 
Zapis SDF: 
 
Wpływy i działalność na terenie obszaru: 

100 Uprawa -  B  
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101 Zmiana sposobu uprawy - B  

161 Zalesianie - B  
164 Wycinka lasu - B  

166 Usuwanie martwych i umierających drzew - B  
180 Wypalanie - B 
210 Rybołówstwo - B  

230 Polowanie - B 
490 Inne rodzaje aktywoności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc. - B 

501 ŚcieŜki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - B 
510 Przesyłanie energii - B 
600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna - B 

740 Wandalizm - B 
 

Proponowany zapis SDF: 
 
Wpływy i działalność na terenie obszaru: 

kod nazwa intensywność % obszaru wpływ 

A02.01 intensyfikacja rolnictwa  B  - 

A10.01 
usuwanie żywopłotów i zagajników lub 
roślinności karłowatej 

B  - 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

ogólnie  
A  - 

H01.05 
rozproszone zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu działalności 
związanej z rolnictwem i leśnictwem 

C  - 

B01 zalesianie terenów otwartych B  - 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia C  - 

E 
urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i 
handlowe 

B  - 
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C03.03  produkcja energii wiatrowej B  - 

B02.02  wycinka lasu B  - 

G01 
sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 
rekreacji,  uprawiane w plenerze 

C  - 

G01.01.02 niemotorowe sporty wodne C  - 

E03.01 
pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych 
C  0 

 
 
Uzasadnienie:  

Wpływ działalności wymaga zaktualizowania – nowe kategorie i kody  
 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający  Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B  

  

 
 

  

 
Moduł C 
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1 

Do działania B3: nadleśnictwo wskazało 

pododdziały leśne, w których wykaszanie nie 
jest możliwe oraz 1 pododdział już zalesiony 

Nadleśnictwo Orneta 

Usunięto z powierzchni objętej działaniem 

pododdział (07-10-1-05-112-i, 07-10-1-05-112-t, 07-
10-1-05-113-f, 07-10-1-05-114-g, 07-10-1-05-114-i, 
07-10-1-05-435f). Zmodyfikowano tytuł działania 

na „zaniechanie realizacji sztucznych zalesień”. W 
opisie zaznaczono „Jeśli teren nie nadaje się do 

użytkowania – pozostawienie do naturalnej 
sukcesji”. 

2 

Do działania B8 – Nadleśnictwo odrzuciło 

propozycję dodania kilku pododdziałów do 
powierzchni wyłączonej z użytkowania.  

Nadleśnictwo Orneta 

Uwzględniono – z obszaru działania usunięto 
pododdziały: 07-10-1-05-120-l, 07-10-1-05-120-n, 

07-10-1-05-120-r, 07-10-1-05-122-j, 07-10-1-05-
123-d, 07-10-1-05-123-g, 07-10-2-14-273-i, 07-10-

2-14-275-g, 

3 
Do działania A2 – odmowa wyznaczenia strefy 
ochronnej – powierzchnia została ujęta w planie 
finansowym na 2015 rok 

Nadleśnictwo Orneta 
Wyjaśniono, iż aktywne gniazdo musi zostać objęte 
ochroną, co nie oznacza, iż całe powierzchnie 
pododdziałów zostaną wyłączone z użytkowania.  

4 
Do działania B8 – Nadleśnictwo odrzuciło 
propozycję dodania do powierzchni wyłączonej 
z użytkowania.kilku pododdziałów.  

Nadleśnictwo Młynary 
Uwzględniono – z obszaru działania usunięto 
pododdziały: 124l, 125f, 125j 

5 

Działanie B2: Nadleśnictwo zasugerowało do 

punktu dotyczącego obowiązku uzgadniania 
robót ziemnych prowadzonych w krajobrazie 

rolniczym zamieszczenie zapisu: „dla których 
wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Obowiązek uzgadniania nie dotyczy remontów, 

napraw i bieżącej konserwacji. 

Nadleśnictwo Jagiełek 

Propozycję odrzucono – Art. 118 Ustawy o ochronie 

przyrody nie zawęża tego zagadnienia w 
zaproponowany sposób. 

6 

Do działania B3: nadleśnictwo wskazało 

pododdziały leśne, w których wykaszanie nie 
jest możliwe. Propozycja rekompensat.  

Nadleśnictwo Jagiełek 

Usunięto z powierzchni objętej działaniem 
pododdziały (01-24-d, 01-52-c, 01-21-k, 01-20-l, 

01-20-n, 01-20-m, 01-19-r). Zmodyfikowano tytuł 
działania na „zaniechanie realizacji sztucznych 
zalesień”. W opisie zaznaczono „Jeśli teren nie 

nadaje się do użytkowania – pozostawienie do 
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naturalnej sukcesji”. Propozycje rekompensat 

nieuzasadnione. KPZL z założenia nie może być 
realizowany w sposób szkodliwy dla przedmiotów 
ochrony obszarów Natura 2000. 

7 

Do działania B5: Nadleśnictwo zasugerowało 

do punktu dotyczącego ograniczania zabudowy 
rozproszonej w krajobrazie rolniczym 

zamieszczenie zapisu: „dla inwestycji znacząco 
oddziaływujących na środowisko” 

Nadleśnictwo Jagiełek 

Propozycję odrzucono – MPZP na obszarach 

chronionych powinny uwzględniać ewentualność 
negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony 

również inwestycji budowlanych nie ujętych jako 
znacząco oddziaływujących na środowisko.  

8 

Do działania B7 dotyczących utrzymania 
powierzchni leśnych wyłączonych z 

użytkowania Nadleśnictwo sugeruje 
zamieszczenie zapisu: „z możliwością usuwania 

złomów i wywrotów stanowiących zagrożenie 
dla życia i mienia oraz cięć sanitarnych; z 
możliwością usuwania złomów i wywrotów 

stanowiących zagrożenie dla życia i mienia”, 
 

a w przypadku stref ochrony ścisłej: „z 
możliwością usuwania złomów i wywrotów 
stanowiących zagrożenie dla życia i mienia oraz 

cieć sanitarnych; z możliwością usuwania 
złomów i wywrotów stanowiących zagrożenie 

dla życia i mienia oraz cieć sanitarnych w 
uzgodnieniu z RDOŚ”  

Nadleśnictwo Jagiełek 
Proponowane zapisy wynikają z prawa odrębnego i 
nie muszą być zamieszczane w PZO.  

9 
Do działania B8 – „proponowane powierzchnie 
znajdują się w rezerwacie przyrody” 

Nadleśnictwo Jagiełek 

Rezerwat przyrody nie ma zatwierdzonego planu 
ochrony. Tym niemniej z uwagi na niewielkie 

znaczenie proponowanych obszarów dla 
przedmiotów ochrony uwzględniono propozycję 

nadleśnictwa 

10 
Do działania B3 – „wykreślenie z obszaru 

realizacji działania pododdziału 183Ajx” 
Nadleśnictwo Kudypy Uwzględniono 
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11 

Do działania B6 – „Zamieszczenie w MPZP lub 

Studium uwarunkowań i kierunków ZP 
informacji o wyłączeniu z lokalizacji 
przemysłowych elektrowni wiatrowych OSO 

oraz terenów położonych w odległości do 5 km 
od jego granic”. Nadleśnictwo proponuje 

zmniejszyć odległość z 5 do 3 km.  

Nadleśnictwo Młynary 

Wniosek odrzucono. 
W podejściu do środowiska, w tym do obszarów Natura 
2000, obowiązuje tzw. zasada przezorności. Jest to 
wiążąca zasada zapisana w art 191 ust 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który na mocy 
Traktatu Ateńskiego i art 87 Konstytucji RP jest źródłem 
prawa również w Polsce. Zasada przezorności oznacza, 
że „nie rozwiązane wątpliwości muszą być 
interpretowane zawsze na korzyść środowiska 
przyrodniczego”. W przypadku elektrowni wiatrowych 
niekorzystny wpływ na awifaunę jest niepodważalny. Dla 
większości obszarów, na których przedmiot ochrony 
stanowią ptaki szponiaste jako bezpieczny przyjmuje się 
dystans 5 km (średni rozmiar rewirów dużych gatunków 
orłów). 

12 

Do działania B5 –  

Wprowadzenie dla obszaru położonego w granicach 
ostoi (obręby ewidencyjne Skolity, Kalisty) zapisów o 
konieczności uchwalenia planów miejscowych z 
całkowitym zakazem powstawania nowej zabudowy 
(nie dotyczy terenów dla których już uchwalono 
miejscowe plany).  Nadleśnictwo stwierdza, że 
proponowane zapisy są zbyt radykalne.  

Nadleśnictwo Młynary 

Wniosku nie uwzględniono. W ramach opracowywania 
PZO wskazano, że na niektórych obszarach postępuje 
degradacja cennych siedlisk w efekcie rozproszonej 
zabudowy gruntów rolniczych.  Zgodnie z art. 3(2)i 4(4) 
dyrektywy ptasiej, państwo polskie – i wszystkie jego 
organy i podmioty działające w jego imieniu, ma 
obowiązek uniknięcia wszelkiego pogorszenia stanu 
przedmiotów ochrony Natura 2000, zarówno 
antropogenicznego jak i wynikającego z zaniechania 
właściwej ochrony; także uniknięcia znaczących 
zakłóceń wobec przedmiotu ochrony; 

13 
Do zagrożeń Z3 i Z4 oraz działania B2 
zaproponowano doprecyzowanie definicji 

opisywanych prac odwodnieniowych. 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Olsztynie 

Uwzględniono – zamieszczono zapis „melioracji 
szczegółowej” zamiast dotychczasowego 

„melioracji”. 

14 

Do działania B1, B2: Należy podać podstawę 
prawną, na podstawie której ARiMR zostaje 

zobligowany do przeprowadzenia kontroli na 
podstawie PZO oraz należy rozważyć, czy na 
pewno jest to zadanie bezkosztowe 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Olsztynie 

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie 
minimalnych norm podczas kontroli w zakresie 

przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności 
będzie sprawdzane, czy rolnik przestrzega wymagań 
wynikających z planów ochrony i planów zadań 
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ochronnych w tym zakresie. Zapis w PZO nie 

wykracza zatem poza granice obowiązującego 
aktualnie w tym zakresie prawa krajowego. 

 

Do pkt. 1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla 
obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Nadleśnictwo Dobrocin wnioskuje, aby w 
kolumnie - Zakres odpowiedzialności - zostały 

zawarte zapisy z ustawy o lasach 

Nadleśnictwo Dobrocin 

Uwzględniono i poprawiono w dokumencie. 

Analogiczne zmiany wprowadzono w przypadku 
wszystkich nadleśnictw.  

 

Do pkt.2.5. Istniejące i projektowane 
plany/programy/projekty dot. 
zagospodarowania przestrzennego. 

W kolumnie “Ustalenia planu …” wstawić 
zapis: Prognoza została oparta na posiadanej w 

2010 roku wiedzy na temat rozmieszczenia 
gatunków ptaków stanowiących przedmiot 
ochrony. 

Nadleśnictwo Dobrocin 
Uwzględniono i poprawiono w dokumencie. 
Analogiczne zmiany wprowadzono w przypadku 
wszystkich nadleśnictw.  
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem 

Zadań Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach 

informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych.  

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu 

Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego  

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180)  

c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie 

dodatkowo formaty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF  

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania:  

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ  

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi.  

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010  

 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  

15. Spis treści  

 

Dla dokumentów w formacie PDF, w których tworzony będzie spis treści zaleca się wykonanie tzw. aktywnego spisu treści - odnośników do 

poszczególnych sekcji dokumentów pozwalające na przyśpieszenie i optymalizację pracy na obszernych dokumentach. Aktywny spis treści 

można wykonać w popularnych edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word 2007 czy edytor tekstu Writer darmowego pakietu oprogramowanie 

biurowego OpenOffice. 

* - niepotrzebne skreślić 

 


