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Załącznik nr 1 do siwz 

 

Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH280034 Jezioro Woszczelskie 

w województwie warmińsko-mazurskim 
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Jezioro Woszczelskie                                                                                                                                                                                                                          

Kod obszaru PLH280034 

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, powiat ełcki, gmina Ełk (obszar wiejski), Nadleśnictwo Ełk                    

Powierzchnia obszaru (w ha) 313,70 

Status prawny obszar OSO zatwierdzony 01-2011 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

 

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,  
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. Obszar Chronionego Krajobrazu 
Pojezierza Ełckiego; 

 

Rozporządzenie nr 82/98 b Wojewody 
Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 
r. w sprawie zasad gospodarki 
przestrzennej na obszarach 
chronionego krajobrazu (Dz.Urz. woj. 
suwalskiego Nr 36, poz. 194 z 1998 
r.); 

 

Nie zachodzą przesłanki 
określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia  

od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części 

n/d 

2. Nadleśnictwo Ełk 

 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Ełk 
 

Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia  

od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części 

n/d 

 

Teren objęty PZO: 100% o powierzchni 313,70[ha] 

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

w pkt 13. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000  

Mapa obszaru Natura 2000 - ogólna.pdf  

 
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założenia przyjęte przez RDOŚ w Olsztynie przy rozpoczęciu procesu planistycznego:  
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Jezioro Woszczelskie” został wyznaczony w związku z wymogiem wypełnienia zobowiązań Polski 
wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.  Założeniem do opracowania projektu 

planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) 
dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).  
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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 627, ze zm.).   

 Obszar nie pokrywa się z obszarem parku narodowego lub parku krajobrazowego. Natomiast w części pokrywa się z Obszarem 
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Nie pokrywa się także z terenem rezerwatów przyrody,jak również innym obszarem Natura 

2000. 
 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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 627, ze zm.), tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnyc h 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.  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 oraz poprawy ich stanu, na danym terenie, jak również 

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, zobo wiązany 
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 o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 PLH280034 Jezioro Woszczelskie  o powierzchni 313,70 ha został zatwierdzony decyzją 
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Komisji Europejskiej 2011/64/ UE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w 

sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9669 – Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, str. 146-

411).  
Jest to ważny obszar siedliskowy dla Polski ze względu na znajdujący się tu zbiornik mezotroficzny (siedlisko o kodzie 3140 - 
twardowodneoligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea). Wody jeziora Woszczelskiego są siedliskiem 

różanki - ryby objętej ochroną gatunkową z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Łącznie, w ostoi stwierdzono 4 gatunki kręgowców 
z Załącznika II Dyrektywy. Z obszarem związane są 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

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.  
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 p rzedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 PLH280034 Jezioro Woszczelskie  ; 
d) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 PLH280034 Jezioro Woszczelskie  

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych powinny być uwzględniane w zmianach, w obowiązujących dokumentach planistycznych, np .: 
studiach uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
planach urządzenia lasu.  
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

%  

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop.przemieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen

. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocena 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

S1 3140 

Twardowodne

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki z 

podwodnymi 
łąkami 

ramienic 

Charetea  

 51    

 

C B C C 

Siedlisko 
weryfikowane w 
2014 r., dane 

zaktualizowane 
na podstawie 
wyników badań 
z 2008 r. 

S2 6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 
trzęślicowe 

(Molinion) 

 0,07    

 

C B C C 

Siedlisko 
weryfikowane w 
2014 r., dane 
zaktualizowane 

na podstawie 
wyników badań 
z 2008 r. 

S3 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

onelatioris) 

 1,9    

 

B A C B 

Siedlisko 

weryfikowane w 
2014 r., dane 
zaktualizowane 
na podstawie 

wyników badań 
z 2008 r. 

S4 91E03 

Niżowy łęg 
jesionowoolsz

owyFraxino-

Alnetum 

 2,62    

 

B B C B 

Siedlisko 

weryfikowane w 
2014 r., dane 
zaktualizowane 
na podstawie 

wyników badań 
z 2008 r. 

 3150       

 

    Usunięcie z SDF 
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 7140       

 

    Usunięcie z SDF 

Z1 1042 
Zalotka 

większa 

Leucorrhini

apectoralis 
 p   

 

C B C C 
Gatunek 
inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z2 1060 
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dubia 
 p   

 

C B C C 
Gatunek 

inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z3 1084 
Pachnica 

dębowa  

Osmoderma 

eremita 
 p   

 

D    
Gatunek 
inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z4 1166 

Traszka 

grzebieniast

a 

 

Trituruscrist

atus 
 p   

 

D    
Gatunek 

inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z5 1188 
Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 
 p   

 

C B C C 
Gatunek 
inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z6 1337 
Bóbr 

europejski 
Castor fiber  p   

 

C A C C 
Gatunek 

inwentaryzowan
y w 2008 r. 

Z7 1355 Wydra Lutra lutra  p   

 

C A C C 
Gatunek 
inwentaryzowan
y w 2008 r. 

P8 1134 Różanka 
Rhodeusseri

ceusamarus 
    

 

B A B FV 

Stanowisko 
weryfikowane w 

2013 r. 
Stwierdzony 
gatunek należy 
dodać do SDF. 

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. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane.  
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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.  
Założono przeprowadzenie jednego spotkania informacyjno-dyskusyjnego, które odbyło się 4.03.2014 w sali Urzędu Gminy Ełk, Ul. Armii Kra-
jowej 3, 19-300 Ełk. Z przeprowadzonego spotkania sporządzono protokół odzwierciedlający wypowiedzi uczestników warsztatów.  

Zespół Lokalnej Współpracy 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 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.  

 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności(W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych 

osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe 

tych instytucji). 

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

1 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego polityka reg ionalna, planowanie  

przestrzenne, promocja reg ionu 

województwa podlaskiego, udostępnianie informacji w 

tym zakresie  

 ul. Emilii Plater 1 

10-362 Ols ztyn 

sekretariat@warmia.m

azury.pl 

2 Starostwo Powiatowe w Ełku zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie, 

nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4 

19-300 Ełk 

powiat@powiat.elk.pl 
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3 Urząd Miejski w Białej Piskiej zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, realizacja zadań z 

zakresu ochrony środowiska na obszarze  

gminy, udostępnianie informacji o  

planowaniu przestrzennym i ochronie  

środowiska na obszarze gminy 

Plac Adama Mickiewicza 25 

12-230 Biała Piska 

um@bialap iska.pl 

4 Urząd Gminy Ełk zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, realizacja zadań z 

zakresu ochrony środowiska na obszarze  

gminy, udostępnianie informacji o  

planowaniu przestrzennym i ochronie  

środowiska na obszarze gminy 

Ełk 3 

19-300 Ełk 

ug@elk.gmina.pl 

5 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 

udostępnianie informacji w zakresie ochrony przyrody i 

edukacji ekolog icznej na obszarze Lasów Państwowych  

ul. Lipowa 51 

15-424 Białystok 

rdlp@bialystok.lasy.g

ov.pl 

6 Ostoja Bartosze przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców  Bartosze 3 

19-300 Ełk 
 

7 Nadleśnictwo Ełk realizacja gospodarki leśnej w Lasach 

Państwowych 

Mrozy Wielkie 21 

19-300 Ełk 

elk@bialystok.lasy.go

v.pl 

8 Domek Na W zgórzu  przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców Choczewo 

ul. Kubusia Puchatka 22 

19-300 Ełk 

 

9 PHU Grzegorz Najda  przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców  Woszczele  

ul. Ełcka 21 

19-300 Ełk 

 

10 Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w 

Suwałkach  

prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w ob-

wodach usytuowanych na obszarze  

ul. 1-ego Maja 25 

16-400 Suwałki 

 

j.gozdziewski@pzlow.

pl 

11 
 

 

Lokalna Grupa Działania ”Razem Siln iejsi”  działalność na rzecz wszechstronnego 

rozwoju społeczności lokalnej, poprzez realizację wy-

pracowanej strategii uwzględniającej ochronę, zagospo-

darowanie i 

prezentację miejscowych walorów  

przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  

ul. Armii Krajowej 3 

19-300 Ełk 

 

biuro@razemsilniejsi.

org 
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12 Stowarzyszenie Sadyba działalność na rzecz ochrony krajobrazu przyrodniczego 

i kulturowego Warmii i Mazur 

Kadzidłowo 1 

12-210 Ukta  

sadyba.mazury@gmai

l.pl 

13 Powiatowy Zespół Doradztwa Roln iczego w Ełku  pomoc merytoryczna kierowana do  producentów ro l-

nych, w zakresie prowadzenia zrównoważonego rolnic-

twa 

ul. Suwalska 84 

19-300 Ełk 

pzdr.elk@w-modr.pl 

14 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Ols ztynie, Rejonowy Oddział w Ełku  

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń wodnych i melio racyjnych 

ul. Kajki 10 

19-300 Ełk 

elk@zmiuw.p l 

15 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie , Zarząd Zlewni w Giżycku 

nadzór nad gospodarką wodną w dorzeczu, udostępnia-

nie informacji katastralnych dot. wód 

ul. Wodna4 

11-500 Giżycko  

 

gizycko@warszawa.rz

gw.gov.pl 

16 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie  działalność na rzecz rozwiązywania 

problemów rolnictwa, reprezentowanie  

interesów rolników, działania m.in. na rzecz 

ekologii i ochrony dziedzictwa  

przyrodniczego, w szczególności 

kształtowania świadomości ekologicznej 

producentów rolnych 

ul. Lubelska 43a  

10-410 Ols ztyn 

wmrol@wmiro l.org.pl 

17 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Stu-

diów Technicznych i Społecznych w Ełku  

dydaktyka oraz prace rozwojowe w zakresie podstawo-

wych nauk przyrodniczych I społecznych 

ul. Tadeusza Kościuszki 23 

19-300 Ełk 

 

18 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Olsztynie delegatura w Giżycku  

realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze województwa, promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Łuczańska 5 

11-500 Giżycko 

 

gizycko@wios.olsztyn

.pl 

19 Stacja Hydrobiologiczna Wydziału Bio logicznego 

Uniwersytetu Warszawskiego w Pilchach  

badania naukowe oraz prace dydaktyczne z zakresu 

biologii wód  

Pilchy 5 

12-200 Pisz 

m.slusarczyk@uw.edu

.pl 

 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy(W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

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

którą reprezentuje  

Kontakt 
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1. Iwona Mirowska-Ibron Planista Regionalny RDOŚ w Olsztynie  89 537 21 09 

iwona.mirowska-

ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

2. Jacek Kozłowski Koordynator Planu, ekspert przyrodniczy z 

zakresu ichtiologii 

Wykonawca 608552434,  

cat@uwm.edu.pl,  

3. Piotr Dynowski Ekspert przyrodniczy z zakresu botaniki i GIS  Wykonawca piotr@jezioro. com.p l 

4. Jan Dziedzic  Ekspert przyrodniczy z zakresu botaniki Wykonawca  

5. Tomasz Jarczyk Ekspert ds. GIS Wykonawca 89 521 00 25 

tomasz.jarczyk@olsztyn.lasy.gov.pl 

6. Karol Komosiński Ekspert przyrodniczy z zakresu entomologii i 

ornitologii 

Wykonawca kurcik@uwm.edu.pl 

7. Anna Źróbek-Sokoln ik Ekspert przyrodniczy z zakresu botaniki Wykonawca a.zrobeksokolnik@uwm.edu.pl 

8. Halina Ptaszyńska-Plak Przedstawiciel starostwa powiatowego Starostwo Powiatowe w Ełku halina.ptaszynska@powiat.elk 

9. Monika Szczepanik Przedstawiciel gminy Gmina Ełk m.szczepanik@elk.g ima.p l 

10. Marta Ruszczyk Przedstawiciel gminy Gmina Ełk m.ruszczyk@elk.gmina.pl 

11. Dorota Dziurdzikowska  Przedstawiciel gminy Gmina Ełk ug@elk.gmina.pl 

12. Ewa Kowallik Przedstawiciel gminy Gmina Ełk e.kowallik@warmia.mazury.pl 

13.  Piotr Bomszak Przedstawiciel sołectwa  Sołectwo Małkn ie 605376280 

14. Daniel Kornowski Przedstawiciel sołectwa  Sołectwo Małkn ie 603642790 

15. Andrzej Tokarzewski Przedstawiciel rolników Izba Rolnicza  512069775 

16. Dawid Bondarenko Przedstawiciel rolników Izba Rolnicza  olecko@wmirol.org.pl 

17. Michał Niedzielski Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Ełk 609 026 358 

michal.niedzielski@bialystok.lasy.gov.pl 

18. Krzysztof Werkowski Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Ełk 603642759 

19. Anna Milewska Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Ełk 601340290 

anna.milewska@bialystok.lasy.gov.pl 

20. Aleksandra Rogowska Przedstawiciel ZMiUW  ZMiUW w Olsztynie  895217117 

a.rogowska@zmiuw.p l 

mailto:tomasz.jarczyk@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:michal.niedzielski@bialystok.lasy.gov.pl
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21. Katarzyna Markunas Przedstawiciel ZMiUW  ZMiUW w Olsztynie  895217115 

k.markunas@zmiuw.pl 

22. Eugeniusz Wiśniewski Przedstawiciel ZMiUW  RO Ełk ZMiUW w Olsztynie  876100307 

elk@zmiuw.p l 

23. Cezary Wiszniewski Przedstawiciel RZGW  RZGW Warszawa Nadzór Wodny Augustów 876436678 

NadzorAugustow@wp.pl 

24. Andrzej Abramczyk Użytkownik rybacki Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku  503316025 

andrzejabramczyk@gmail.com 

25. Aneta Machul-Korszeko Przedstawiciel RDOŚ  RDOŚ w Olsztynie, WST w Ełku  876211755 

aneta.machul-

korszeko.o lsztyn@rdos.gov.pl 

26. Barbara Tyszkiewicz Przedstawiciel RDOŚ  RDOŚ w Olsztynie  876211755 

barbara.tyszkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl 

27. Witold Szczepański Przedstawiciel RDOŚ  RDOŚ w Olsztynie  783924710 

witold.s zczepanski@rdos.gov.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Materiały publikowane Należy podać tytuł publikacji, rok, 

autora, wydawcę 

  Pliki PDF, JPG, tiff, Word, shp, png, itp. 

obejmujące całość lub istotne wyciągi z punktu 

widzenia celów ochrony obszaru oraz linki do 

stron internetowych 

1. 
Materiały publikowane Dz. U. 2012 r., poz. 81. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 

2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin. 

Gatunki chronione  Ważne. Wydruk z internetu, 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServ let?id=WDU2

0120000081 

2. 
Materiały publikowane Dz. U. 2011 r. Nr 237, poz. 

1419.Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia12 październ ika 2011 

r.w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. 

Gatunki chronione  Ważne. Publikacja i plik 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2011/wydan

ie/237/pozycja/1419 

3. 
Materiały publikowane AUDISIO P. i in. 2007 Updating the 

taxonomy and distribution of the 

EuropaeanOsmoderma, and strategies for 

their conservation (Coleoptera, 

Scarabaeidae, Cetoniinae) Fragm. ent., 

Roma 39, 2 273-290. 

Wyniki badań genetycz- 

cznych i dyskusja nad 

wyodrębnieniem 

Osmoderma eremita s. str. 

i O .e. s. lato. 

Ważne z uwagi na 

wyodrębnienie 

podgatunków. 

Publikacja i Plik 

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/doc/genet

ic_diversification_osmoderma_2008.doc 

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/doc/genetic_diversification_osmoderma_2008.doc
http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/doc/genetic_diversification_osmoderma_2008.doc
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4. 
Materiały publikowane BERNARD R. 2004 Leucorrhin iapecto-

ralis (CHARPENTIER, 1825). Zalotka 

większa. [W:] Gatunki zwierząt (z wy-

jątkiem ptaków). Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 - pod-

ręczn ik metodyczny - Adamski P., 

Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., 

Witkowski Z. (red.). Min. Środowiska, 

Warszawa 6, 35-38. 

Opis i cechy dotyczące 

identyfikacji gatunku. 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Plik  http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-7 

5. Materiały publikowane 

BUSZKO J. 2004 Lycaenadispar (HA-

WORTH, 1802). Czerwończyk nieparek. 

[W:] Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny - Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. 

(red.). Min. Środowiska, Wars zawa 6, 

53-54. 

Opis i cechy dotyczące 

identyfikacji gatunku. 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku. 

Plik  http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-7 

6. 
Materiały publikowane. CHMIELEWSKI H. (red.) 2007 Jeziora 

Pojezierza Ełckiego. Wyd. IRS, Olsztyn Opis jeziora i dane 

morfometryczne 

Podstawowe informacje  Publikacja  

7. 
Materiały publikowane CHOIŃSKI A. 1991 Katalog jezior Pol-

ski, część druga: Pojezierze Mazurskie. 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.  

Położen ie i dane 

morfometryczne 

Podstawowe informacje  Publikacja  

8. 
Materiały publikowane DZIĘCIOŁOWSKI R. 2004 Castor fiber 

(LINNAEUS, 1758). Bóbr europejski. 

[W:] Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny - Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. 

(red.). Min. Środowiska, Wars zawa 6, 

457-462 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Plik http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-7 
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9. 
Materiały publikowane GUTOWSKI J. M., BUCHHOLZ L. 

2000 Owady leśne - zagrożenia i propo-

zycje ochrony. W: Ochrona owadów w 

Polsce u progu integracji z Unią Euro-

pejską. Wiad. Entomol. 18 Supl. 2 43-72 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunków 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunków 

Publikacja  

10. 
Materiały publikowane JAŃCZAK J. (red.). 1999 Atlas jezior 

Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe 

S.C., Poznań 
Położen ie i dane 

morfometryczne 

Podstawowe informacje  Publikacja  

11. 
Materiały publikowane KONDRACKI J. 1972. Polska pó łnocno-

wschodnia. PWN, Warszawa. ss. 272 Dane 

fizycznogeograficzne  

Opis regionów Publikacja  

12. 
Materiały publikowane KONDRACKI J. 1998 Geografia reg io-

nalna Polski Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 

Dane 

fizycznogeograficzne  

Opis regionów Publikacja  

14. 
Materiały publikowane KUBISZ D. 2004 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763). 

W: Witkowaski Z., Adamski P. (red.).  

2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Bezkręgowce. Poradnik ochro-

ny siedlisk i gatunków Natura 2000 

Min. Środowiska, Warszawa 6, 111-114 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunków 

Plik   http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-

7 

15. 
Materiały publikowane LEYDING G. 1959 Słownik nazw mie j-

scowych okręgu mazurskiego. PWN, 

Poznań. 
Dane geograficzne Podstawowe informacje  Publikacja  

16. 
Materiały publikowane OLEKSA A., SZWAŁKO P., 

GAW ROŃSKI R. 2003. PachnicaOsmo-

derma eremita (Scopoli, 1763) (Cole-

optera:Scarabaeoidea) w Polsce - wystę-

powanie, zagrożen ia i ochrona. Rocznik 

naukowy PTOP "Salamandra". 7:101-

123 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 

Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Publikacja i plik 

https://www.google.pl/?gws_rd=cr&ei=6v8IU5

byI8mO5ASzxoGYCg#q=%22Salamandra%22.

+7%3A+101-123. 
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17. 
Materiały publikowane POLAKOWSKI B. 1963 Stosunki 

geobotaniczne Pomorza Wschodniego. 

Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie 15 

(247) 3-167 

Dane historyczne 

dotyczące stanu poznania 

występowania gatunków 

roślin i zbiorowisk 

Ważne dane historyczne Publikacja  

18. 
Materiały publikowane RANIUS T. et al. 2005 

Osmodermaeremita (Coleoptera, 

Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. 

AnimalBiodivers. Conserv. 28 1-44 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 
Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Publikacja i plik http://www.arkive.org/hermit-

beetle/osmoderma-eremita/ 

19. 
Materiały publikowane RUTKOWSKI L. 2004. Klucz do ozna-

czania roślin naczyniowych Polski Ni-

żowej. PWN Wars zawa. ss. 814 

Podstawowe informacje  Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Publikacja  

20. 
Materiały publikowane SIEMIŃSKA J. i in. 2006 Czerwona lista 

glonów w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki 

K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006.  

Czerwona lista roślin i grzybów Polski. 

PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, 

Kraków. Ss. 35-52 

Podstawowe informacje  Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

zagrożenia  

Publikacja  

21. 
Materiały publikowane SIKORA S. 2004 Lutra lutra (LINNA-

EUS, 1758). Wydra. [W:] Gatunki zwie-

rząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 

- podręcznik metodyczny - Adamski P., 

Bartel R., Bereszyński A., Kepel 

A., Witkowski Z. (red.). Min. Środowi-

ska, Warszawa 6, 412-416 

Podstawowe informacje  Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Plik   http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-

7 

22. 
Materiały publikowane SZWAŁKO P. 1992 Os moderma eremita 

(SCOPOLI, 1763) - Pachnica. [W:] Pol-

ska czerwona księga zwierząt - 

Głowaciński Z. (red.). PWRiL, Warsza-

wa. 298-300 pp 

Dane historyczne 

dotyczące stanu 

zagrożenia  

Ważne ponieważ 

przedstawia ówczesny stan 

zagrożenia  

Publikacja  
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23. 
Materiały publikowane SZWAŁKO P. 2004 Os moderma eremita 

(SCOPOLI, 1763). Pachnica dębowa. 

[W:] Polska czerwona księga 

zwierząt. Bezkręgowce - Głowaciński Z., 

Nowacki J. (red.). Inst. Ochr. Przyr. 

PAN, Kraków, Akademia Roln icza,  

Poznań. 103-104 pp 

Najnowsze dane  

dotyczące stanu 

zagrożenia  

Ważne ponieważ 

przedstawia obecny stan 

zagrożenia  

Publikacja  

24. 
Materiały publikowane SZYMURA M. J. 2004 Bombinabombi-

na (LINNAEUS, 1761). Kumak n izinny. 

W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński 

A., Kepel A., W itkowski Z. (red.). Ga-

tunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 podręcznik metodyczny. 

Min. Środowiska, Warszawa. 6,298-302 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 
Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Plik   http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-

7 

25. 
Materiały publikowane ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.). 2001. 

Atlas rozmieszczen ia roślin naczynio-

wych w Polsce (ATPOL). Inst. Bot. UJ,  

Kraków. Nakładem Pracowni Choro logii 

Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, 

Kraków,  ss. 714 

Mapy stanowisk 

poszczególnych 

gatunków roślin 

Ważne ponieważ 

przedstawia aktualny stan 

występowania 

poszczególnych gatunków 

roślin 

Publikacja  

26. 
Materiały publikowane ZARZYCKI K., SZELĄG Z. 2006 

Czerwona lista roślin naczyniowych w 

Polsce. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. 

Wojewoda, Z. Szeląg (red.). Czerwona 

lista roślin i grzybów Polski Inst. Bot. 

Im. W. Szafera, Kraków, 9-20 pp 

Dane  dotyczące stanu 

zagrożenia gatunków 

roślin naczyniowych 

Ważne ponieważ 

przedstawia obecny stan 

zagrożenia gatunków roślin 

naczyniowych 

Publikacja 
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27. 
Materiały publikowane ZIELIŃSKI P. 2004 Triturus  cristatus 

(LAURENTI, 1768). Traszka grzebien ia-

sta. W: Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. 

(red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 podręcznik meto-

dyczny. Min. Środowiska, Warszawa. 6, 

289-293. 

Opis i cechy  dotyczące 

identyfikacji gatunku 
Ważne ponieważ 

umożliwia identyfikację 

gatunku 

Plik   http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-

7 

28. Materiału publikowane 

Rozporządzenie Min istra Rolnictwa i 

Rozwoju  Wsi z dnia 12 listopada 2001 r., 

w sprawie połowu ryb oraz warunków 

chowu, hodowli i połowu innych organi-

zmów żyjących w wodzie. Dziennik 

Ustaw Nr 138, poz.1559, ze zm. 

 

 

Gospodarka rybacka  Ważne. Wydruk z Internetu 

29. Materiału publikowane 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 12 październ ika 2011, w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz. U. Nr 

237 Poz.1419);  

Gatunki chronione  

 

 

 

Ważne 

Wydruk z Internetu 

30. Materiału publikowane MAKOMASKA – JUCHNIEWIC M.,. 

BARAN P. 2012.Monitoring gatunków 

zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część 

trzecia. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska  

Metodyka inwentaryzacji Ważne Publikacja  

31. Materiału publikowane BRYLIŃSKA M. 2000.Ryby 

słodkowodne polski. PWN 

Systematyka ryb Ważne Publikacja  
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32. Materiały publikowane PRZYBYLSKI M.,. KUKUŁA K. 2012. 

Monitoring gatunków i siedlisk ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000. 

Monitoring ryb Ważne Wydruk z Internetu 

33. Materiały publikowane 

REMBISZEWSKI J. A , ROLIK H.1975. 

Cyclostomata et Pisces. Katalog Fauny 

Polski. 1975.  PWN Warszawa 1975, 251 

(pp) 

 

Systematyka ryb i 

minogów 

Ważne publikacja  

 Materiały n iepublikowane Należy podać tytuł opracowania, 
rok, autora/właściciela informacji 

   

34. Materiały n iepublikowane DOKTÓR D. 2008 Niepublikowane 

materiału z inwentaryzacji terenowej 
Opracowanie 

występowania gatunków 

zwierząt do SDF 

Ważne informacje 

dotyczące występowania 

określonych gatunków 

zwierząt 

 

35. Materiały n iepublikowane DZIEDZIC J., DYNOWSKI P. 2008 

Niepublikowane materiały z 

inwentaryzacji terenowej 

Opracowanie 

występowania gatunków 

roślin i siedlisk do SDF 

Ważne informacje 

dotyczące występowania 

określonych gatunków 

roślin i siedlisk 

 

36. Materiały n iepublikowane 

Nadleśnictwo Ełk 2007 Nadleśnictwo 

Ełk. Inwentaryzacja  Podstawowe dane 

dotyczące stanu 

posiadania i gospodarki 

Ważne aktualne informacje 

statystyczne dotyczące 

gospodarki leśnej 

 

37. Materiały n iepublikowane 

PAWLIKOWSKI P. 2008 In formacja 

ustna Wstępne informacje o 

występowaniu ramienic w 

Jez. Woszczelskim 

Ważne informacje 

przekazane organizacjom 

pozarządowym 
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38. Materiały n iepublikowane 

TOMASZEWICZ H. 2008 Informacja 

ustna. Wstępne informacje o 

występowaniu torfowisk 

przejściowych z udziałem 

skrzypu pstrego 

Equisetum variegatum 

Ważne informacje, 

ponieważ skrzyp pstry jest 

florystyczne chronionym 

reliktem glacjalnym 

 

39. Materiały n iepublikowane Operat rybacki. Obwód rybacki jezio ra 

Sawinda Wielka w zlewni rzeki Ełk – nr 

32. Andrzej Abramczyk. Ełk 2011 

Gospodarka rybacka na 

terenie obszaru 

Ważne  Maszynopis  

 Plany/programy/strategie

/projekty 

Należy podać tytuł, autora, 

instytucję, która opracowała 
dokument, datę wykonania i  okres  

obowiązywania     

   

40. 
ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

 

J. Sadowski, K. Kilikowski, M. Święciń-

ska, J. Mackiewicz, J. Brzozowski, B. 

Tyszkiewicz, H. Kulesza, B. Leszczyń-

ski, A. Ostrowski, 2013 

Zakres – zgodnie z wy-

mogami ustawy o plano-

waniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym 

Informacje dotyczące zaso-

bów przyrodniczych.  

Ustalenia dokumentów do 

uwzględnienia przy formu-

łowaniu zadań ochronnych 

i innych postanowień PZO 

http://elk-ug.bip.eur.p l/public/?id=90479 
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41. 
Protokół z komisji 

założeń Planu 

określający założenia do 

sporządzeni a projektu 

PLANU URZĄDZENIA 

LASU w Nadleśnictwie 

Ełk naokres od 

01.01.2013 r. do 

31.12.2022 

 

Ełk, 22.11.2010 Dokument stanowiący 

podstawę prowadzenia 

gospodarki leśnej w nad-

leśnictwie, uwzględniają-

cy  m.in zagadnienia z 

zakresu ochrony przyrody 

( Program Ochrony Przy-

rody ) oraz zawierający 

zapisy wskazań działań 

ochronnych dla siedlisk 

przyrodniczych. 

Informacje dotyczące zaso-

bów przyrodniczych. Usta-

lenia dokumentów do 

uwzględnienia przy formu-

łowaniu zadań ochronnych 

i 

innych postanowień PZO 

dokument dostępny w RDLP Białystok; 

Nadleśnictwie Ełk oraz na stronie Bip 

Nadleśnictwa Ełk 

42. 
PROGNOZA ODDZIAŁY-

WANIA 

NA ŚRODOWISKO 

PLANU URZĄ DZENIA 

LASU NADLEŚNICTWA 

EŁK NA OKRES 01.01.2013 

– 31.12.2022 

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEO-

DEZJI LEŚNEJ 

ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU  

BIAŁYSTOK 2012 

Dokument stanowiący 

podstawę prowadzenia 

gospodarki leśnej w nad-

leśnictwie, uwzględniają-

cy  m.in zagadnienia z 

zakresu ochrony przyrody 

( Program Ochrony Przy-

rody ) oraz zawierający 

zapisy wskazań działań 

ochronnych dla siedlisk 

przyrodniczych. 

Informacje dotyczące zaso-

bów przyrodniczych. Usta-

lenia dokumentów do 

uwzględnienia przy formu-

łowaniu zadań ochronnych 

i 

innych postanowień PZO 

dokument dostępny w RDLP Białystok; 

Nadleśnictwie Ełk oraz na stronie Bip 

Nadleśnictwa Ełk 

 
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 

1. Usytuowanie obszaru w odniesieniu do jednostek powiązanych z regionalizacją kraju (na podstawie regionalizacji fizyczno-geograficznej wg J. Kondrackiego 

1998) 

Chroniony obszar położony jest w środkowej części Mezoregionu Pojezierze Ełckie (842.86), który należy do Makroregionu Pojezierze Mazurskie (842.8) w Podprowincji 

Pojezierza Wschodniobałtyckie (842.) i Prowincji Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie (84) Megaregionu Niż Wschodnioeuropejski (8).  

2. Usytuowanie obszaru w odniesieniu do regionalizacji geobotanicznych (na podstawie regionalizacji  J. M. Matuszkiewicza, 1993)  

Jezioro Woszczelskie znajduje się w Podkrain ie Wschodniomazurskiej (F.1b.), w obrębie Krainy Mazurskiej (F.1.), w Dziale Pó łnocnym Mazursko -Białoruskim (F.) 
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3. Geologia i gleby 

Pojezierze Ełckie (842.86) jest regionem o  bardzo  urozmaiconej rzeźb ie, który składa się z kilku mniejszych jednostek różniących się między  sobą. Wyższa część północna 

obejmuje wschodni fragment mazurskiego lobu lodowcowego w fazie poznańskiej i pomorskiej. Ukształtowanie powierzchni jest pag órkowate, a najwyższe wzniesienia 

przekraczają 200 m n.p.m.;  Góry  Piłackie (219 m) na wschód od Węgorzewa, Lipowa Góra (223 m) w Puszczy  Boreckiej i Płowiecka Góra (205 m), na północo -zachod od 

Ełku. Pomiędzy Wydminami, Oleckiem i Ełkiem znajduje się właściwe  Pojezierze Ełckie z licznymi jeziorami, spośród których wielkością wyróżniają  się Łaś miady (8,8 

km
2
, 43,7 m głęb.),Szóstak (6,8 km

2
, 25 m g łęb.), Łaźno (5,6 km

2
, 22 m g łęb.) i Ełckie (5 km

2
, 57 m głęb.). na południu W południowej części mezoregionu przeważają 

utwory morenowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia Wisły. Wyodrębnia się tu Pojezierze Rajgrodzkie, położone na południo -wschód od miasta Ełku oraz Wysoczyznę Białej 

Piskiej, pomiędzy dolinami Pisy i Ełku. Na Po jezierzu Ełckim przeważają gleby brunatne wytworzone z glin i piaszczyste w  części południowo-zachodniej  .  

4. Hydrologia  

Jezioro Woszczelskie powstało w wyniku wytapiania się wśród piasków brył martwego lodu. Znajduje się   w dorzeczu rzek: Ełk - Biebrza – Narew – Wisła.   

Jeziora ma 172,6 ha powierzchni o głębokość maksymalnej 10,6 m (Choiński 1991). Jest zbiornikiem hydrologicznie otwartym. W jego  północnej części znajdują się dwa 

dopływy z jezior: Leśne i Sawinda Wielka. Przy brzegu południowo -wschodnim znajduje się odpływ do jeziora Sunowo. W południowej części jeziora znajduje się wyspa, o 

powierzchni 8,5 ha. W  1997 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakwalifikował wody jeziora do II klasy czystości, a  zbiorn ik do III kategorii podatności na 

degradację (Krajewski red. 2005).  

Pojezierze Ełckie przycinają dwie strefy oddziaływania wód glacjofluwialnych. Jedna z tych stref zaczyna się pod Kruklankami i rozciąga się przez Wydminy i Stare Juchy 

w kierunku miasta Ełku. Wśród piasków powstało szereg jezior:  Krukiln, Wydmińskie, Jędzelek i Sawinda, których misy jeziorne  wyznaczają ślad zasypanej rynny 

lodowcowej. Druga strefa glacjofluwialna zaczyna się pod Goldapią i przecina Puszczę Borecką na granicy Garbu Szeskiego z wyt opiskami jezior Łaźno i Szwałk, rozciąga 

się na południe, wzdłuż biegu Ełku w poprzek jeziora Łaśmiady. Pod miastem Ełk obydwie glacjofluwialne doliny łączą się w jedną, która kieruje się na południo -wschód i 

zanurza się pod torfowiskami na Kuwasach w Kotlinie Biebrzanskiej.  

5. Struktura krajobrazu 

 Urozmaicony krajobraz Po jezierza Ełckiego umożliwił wyodrębnienie siedmiu mikroregionów (Richling 1985).  

842.867 W zgórza Piłackie (94 km
2
) 

842.866 Puszcza Borecka (265 km
2
) 

842.865 Pojezierze Łaśmiadzkie (Pojezierze Ełckie Właściwe) (813 km²)  

842.864 Wyniesienie Bargłowsko-Milewskie (432 km²)  

842.863 Obniżen ie Selmęckie (Pojezierze Rajgrodzkie) (480 km²)  

842.862 Wzgórza Dybowsko-Wiśniowskie (274 km²)  

842.861 Wysoczyzna Białej Piskiej (326 km²)   

 

Jezioro Woszczelskie znajduje się na terenie Po jezierza Łaśmiadzkiego (842.865), położonego na  zachód i na północ od Ełku.  

W 2007 roku Po jezierze Ełckie uznano za  Obszar Chronionego Krajobrazu PL04 o powierzchni 49 279,2 ha  
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów(Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest to 

możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha  % udział powierzchni w obszarze  

Lasy Skarb Państwa 39,17 12,49 

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Inne   

Grunty orne  116,03 37,00 

Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące  148,21 47,25 

Wody płynące    

Grunty zabudowane  8,36 2,66 

Inne  1,85 0,60 

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej form ie 

otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).   
 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
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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 

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Inne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

   

Inne    

 

 

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

 
W tej części należy podać informację o przyjętych, wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które  mogą mieć wpływ na 

przedmioty ochrony.Przez „Tytuł opracowania” należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku 

aktów publikowanych, także miejsce publikacji, nr i poz.. 

L.p. Tytuł opracowania  Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

Przedmioty 

ochrony objęte 

Ustalenia dot. 

działań 
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planu/programu/wdrażanie 

projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

wpływem 

opracowania 

minimalizujących 

lub kompensujących 

 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Podać instytucje oraz wskazać czy została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko 

  Jeżeli przeprowadzona 

została strategiczna ocena 

to należy opisać działania 

minimalizujące lub  

kompensujące 

1. Plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

letniskowych zatwierdzony 

uchwałą Nr XX/104/96 Rady 

Gminy Ełk z dnia 25.10.1996 

r. d la wsi Woszczele  

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zabudowa letn iskowa na pó ł-

nocno-wschodnim brzegu je-

ziora Woszczelskiego. 

 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

rozbudowy rekreacyjnej w 

obszarze i przy granicy 

wymagają szczegółowej 

OOS. 

Zagrożeniem dla ostoi i 

występujących w niej 

siedlisk może być 

nadmierny ruch 

turystyczny oraz 

penetracja obszaru. 

 Strategia rozwoju gminy     

2. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zapis mówiący o lokalizacji 

zabudowy letn iskowej w 

powiązan iu z istniejącym 

układem osadniczym wsi 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

rozbudowy rekreacyjnej w 

obszarze i przy granicy 

wymagają szczegółowej 

OOS. 

Zagrożeniem dla ostoi i 

występujących w niej 

siedlisk może być 

nadmierny ruch 

turystyczny oraz 

penetracja obszaru, a 

także n iekontrolowana 

rozbudowa infrastruktury 

turystycznej 
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3. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zapis mówiący, że w części 

południowej i zachodniej gmi-

ny, w paśmie od wsi Przytuły i 

Płociczno, poprzez Woszczele, 

Lepaki do Rożyńska oraz w 

części południowej i środkowej 

gminy w paśmie od wsi Szarek, 

po Niekrasze i Borki oraz od 

Sordach po Regiel, które to 

obszary charakteryzują się naj-

większą w gminie ilością użyt-

ków zielonych - podstawowym 

kierunkiem produkcji rolnej 

powinna być hodowla bydła 

mlecznego i opasowego oraz 

produkcja pasz. 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Nadmierna 

industrializacja terenów 

przyleg łych może 

negatywnie wpłynąć na 

zachowanie 

odpowiedniego stanu 

ochrony obszaru i jego 

siedlisk. Dotyczy to 

Zarówno rozwoju 

przemysłu jak i 

intensywnych monokultur 

lub wysokiego 

zagęszczen ia zwierząt 

hodowlanych. 

4. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zapis mówiący, że we wsi 

Woszczele należy koncentro-

wać dalsze obiekty infrastruktu-

ry społecznej, także mies zka l-

nictwo jednorodzinne odpo-

wiednio do potrzeb mieszkań-

ców pod warunkiem uzbrojenia 

w sieci wodociągowo - kanali-

zacyjne 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

rozbudowy 

mieszkaniowej i 

infrastruktury społecznej 

w obszarze i przy granicy 

wymagają szczegółowej 

OOS 

Realizować z 

zachowaniem wytycznych 

zawartych w PZO 

5. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Kierunki zagospodarowywania 

przestrzennego i uwarunkowa-

nia realizacyjne dla wsi Chrza-

nowo. 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

Jakiekolwiek zmiany w 

ilości wydobywanego 

surowca, przedłużenia 

koncesji i rozbudowa 

wymagają szczegółowej 
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GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

siedliskami i 

gatunkami. 

OOS. Realizować z 

zachowaniem wytycznych 

zawartych w PZO. 

6. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Kierunki zagospodarowywania 

przestrzennego i uwarunkowa-

nia realizacyjne dla wsi Małki-

nie. 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

rozbudowy rekreacyjnej, 

mieszkaniowej i 

infrastruktury społecznej 

w obszarze i przy granicy 

wymagają szczegółowej 

OOS. 

 

7. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Kierunki zagospodarowywania 

przestrzennego i uwarunkowa-

nia realizacy jne dla wsi Wosz-

czele. 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

rozbudowy 

mieszkaniowej i 

infrastruktury społecznej 

w obszarze i przy granicy 

wymagają szczegółowej 

OOS 
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GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

8. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zapis mówiący, że "Dążyć na-

leży do rozwoju niekonwencjo-

nalnych źródeł energii elek-

trycznej (małe elektrownie 

wodne, wiatraki), co pozwoli na 

zmniejszen ie importu energii 

lin iami przesyłowymi, obniże-

nie kosztów zakupu tej energii 

oraz poprawę krajobrazu przy-

rodniczego" 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Wszelkiego rodzaju 

inwestycje dotyczące 

energii odnawialnej 

wymagają szczegółowej 

OOS, gdyż oddalone 

nawet kilka kilometrów 

od granicy obszaru mogą 

mieć bezpośredni, 

negatywny  wpływ na 

gatunki i sied liska. 

 

9. ZMIANA STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY EŁK 

uchwalonego uchwałą nr 

XXXII/207/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  

z późniejszymi zmianami 

UCHWALONA UCHWAŁĄ 

NR LIII/408/2013 RADY 

GMINY EŁK Z DNIA 26 

czerwca 2013r. 

Rada Gminy Ełk, n ie została 

przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko  

Zapis dotyczący obszarów obję-

tych obowiązkiem sporządzenia 

miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. 

Bezwzględnie uwzględnić 

wytyczne zawartych w 

PZO. 

 Plan urządzenia lasu     

10. Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwo Ełk, wykonano prognozę 

oddziaływania na środowisko  

 Bliskie sąsiedztwo 

i/lub obszar Natura 

Realizować z 

uwzględnieniem PZO 
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2000 PLH280034 

Jezioro Woszczelskie z 

chronionymi 

siedliskami i 

gatunkami. Głównie 

siedliska leśne 

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

 
 

 

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

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze  

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

     Najlepiej załączony druk 

mapy z poligonami i 

ewidencją gruntów Poligony 

siedlisk, gatunków lub 

siedlisk gatunków 

potwierdzone lub potencjalne 

 Ogółem zakres, liczba punków 

pomiarowych, terminy 

wykonania prac, w tym: 

uzupełnienie wiedzy o 

rozmieszczeniu, ocena stanu 

ochrony, zagrożenia 

Wyniki prac terenowych w 

pkt.2.1 
1 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

C, 

zweryfikowane 

159,65 1 {426D6B78-0CAC-4B56-9A37-

7946622E86C2} 

dobry Siedlisko zinwentaryzowano w 

terenie w 2008 r. Typologii 

siedliska dokonano, między 

innymi na podstawie analizy 

składu gatunkowego zbiorowisk 

roślin zanurzonych i 



 
 

30 

 

szuwarowych, na 

kilkusetmetrowych transektach, 

wzdłuż części lin ii brzegowej, z 

lądu i łodzi. Korzystano także z 

własnych materiałów 

niepublikowanych 

opracowanych na podstawie 

wcześniejszych badań 

terenowych. 
2. 6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

C, 

zweryfikowane 

0,21 1 {E125BB52-8153-41F2-98A3-

76E2D2862053} 

dobry Siedlisko zinwentaryzowano w 

terenie w 2008 r. Typologii 

siedliska dokonano, między 

innymi na podstawie analizy 

składu gatunkowego zbiorowisk. 

Korzystano także z własnych 

materiałów n iepublikowanych 

opracowanych na podstawie 

wcześniejszych badań 

terenowych. 
3. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherionelatioris) 

B, 

zweryfikowane 

6 1 {026B6932-7BC7-43F8-9FBE-

49F692F80613} 

dobry Siedlisko zinwentaryzowano w 

terenie w 2008 r. Typologii 

siedliska dokonano, między 

innymi na podstawie analizy 

składu gatunkowego zbiorowisk. 

Korzystano także z własnych 

materiałów n iepublikowanych 

opracowanych na podstawie 

wcześniejszych badań 

terenowych. 
4. 91E03 Niżowy łęg 

jesionowoolszowy 

Fraxino-Alnetum 

B, 

zweryfikowane 

8,12 2 {746A9C47-7B7B-4399-A62B-

F953917ED1BD} 

{5205BFDD-8B05-4BB5-
ACC5-313015826AD5} 

dobry Siedlisko zinwentaryzowano w 

terenie w 2008 r. Typologii 

siedliska dokonano, między 

innymi na podstawie analizy 

składu gatunkowego zbiorowisk. 

Korzystano także z własnych 
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materiałów n iepublikowanych 

opracowanych na podstawie 

wcześniejszych badań 

terenowych. 

 Kod i nazwa       

 Gatunki roślin       

 Gatunki zwierząt       
5. 1134 Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

A, zweryfikowane  1 {5E69D08B-5904-4244-9264-
14FBFA29C803} 

dobry Termin połowów 21-22 06. 2013. 
Odłowy -przeprowadzono z łodzi z 

zastosowaniem prądu elektrycznego 

(zestaw klasyczny). Gatunek licznie 

występujący w wodach obszaru  

6. 1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 

C, zweryfikowane  1 {E81D7036-A1A0-49DF-979E-

9368269C1473} 

dobry Inwentaryzacja kontrolna w 2015 r., 

kolejna po 5 latach 

7. 1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena dubia 

C, zweryfikowane  1 {30ADBA66-8C3B-4B93-

AFEB-C3CC9C8FF933} 

dobry Inwentaryzacja kontrolna w 2015 r., 

kolejna po 5 latach 

8. 1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

D, zweryfikowane  1 {5740F20E-B219-41A1-A9E1-

8D9E3F6B2277} 

dobry Gatunek nie będący przedmiotem 

ochrony w Obszarze, występujący 

na jednym stanowisku na granicy 

obszaru  

9. 1166 Traszka 

grzebieniasta 

Trituruscristatus 

C, zweryfikowane  2 {041310BE-43B3-4F86-8518-

EFAF13510F31} {033C4A99-

A417-4690-BB79-

CDABB0B93407} 

dobry Inwentaryzacja kontrolna w 2015 r., 

kolejna po 5 latach 

10. 1188 Kumak nizinny 

Bombinabombina 

C, zweryfikowane  3 {EE369684-059C-4E50-8DD8-

C3303D9A401D} {E1087696-

3E61-4BF7-8A3E-

FFFBB4C3E851} {5A05D0C2-

7827-40F1-BD08-

dobry Inwentaryzacja kontrolna w 2015 r., 

kolejna po 5 latach 



 
 

32 

 

F8A2B8B741AC} 

11. 1337 Bóbr europejski 

Castorfiber 

D, zweryfikowane  1  dobry Gatunek nie będący przedmiotem 

ochrony w Obszarze (po 

weryfikacji). Populacja w Polsce 

jest liczna i niezagrożona, gatunek 

zwiększający zwoją liczebność w 

kraju 

12. 1355 Wydra Lutra lutra  D, zweryfikowane  1  dobry Gatunek nie będący przedmiotem 

ochrony w Obszarze (po 

weryfikacji). Populacja w Polsce 

jest liczna i niezagrożona, gatunek 

zwiększający zwoją liczebność w 

kraju 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 13.W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea  

 

Podwodne łąki ramienic stanowią dominującą grupę zanurzonych makrolitów w jeziorach oligo - i mezotroficznych. Wymierają w miarę  naturalnej eutrofizacji zb iorników, 

oraz  współcześnie przyspieszonej, z powodu działalności człowieka. Procesy eutrofizacji powodują ich wymieran ie w głębszej części litoralu z powodu niedoboru światła. W 

miejscach płytszych są wypierane przez rośliny o liściach p ływających oraz zbiorowiska szuwarowe.  

Podstawowym celem ochrony Jezio ra Woszczelskiego jest zachowanie zidentyfikowanych zb iorowisk ramien ic, wykształconych w postaci fitocenoz: zespołu ramienicy  

przeciwstawnej Charetum contrariae, zespołu ramienicy  kruchej Charetum fragilis, zespołu ramienicy  zwyczajnej Charetum rudis, zespołu ramienicy omszonej Charetum 

tomentosae i zespołu kryniczn icy tępej  Nitellopsidetum obtusae. Wszystkie gatunki ramienic znajdują się w rejestrze Czerwonej listy glonów w Polsce (Sieminska i in. 

2006). Spośród stwierdzonych gatunków  ramienica przeciwstawna Chara contraria, ramienica krucha Ch. globularis ( Ch. fragilis) i ramienica zwyczajna Ch. rudis 
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posiadają kategorię V -  narażonych na wymieran ie, a dwa gatunki: ramienicę omszoną Ch. tomentosa i  krynicznicę tępą Nitellopsis obtusa zaliczono do rzadkich – R. 

Spośród roślin naczyniowych do gatunków ściśle chronionych należy pływacz pospolity Utricularia vulgaris  a do podlegających  ochronie częściowej grążel żó łty Nuphar 

lutea. Do występujących rzadkich roślin  wodnych należy  rdestnica wydłużona Potamogeton praelongus, wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum i jezierza morska 

Najas marina.  Brzeg i jeziora oraz wypłycenia porastają  szuwary stanowiąc miejsce bytowania  fauny bezkręgowców i kręgowców.  

Ocena stopnia reprezentatywności siedliska przyrodniczego: C – znacząca. 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 

Łąki z udziałem trzęślicy modrej Molinia caerulea rozwijają się na glebach organogenicznych i mineralnych, o zmiennym poziomie wody gruntowej.  Ekstensywne użytko-

wanie stanowi  podstawowy czynnik ich wykształcenia, d latego mają ważne znaczen ie w zachowaniu b ioróżnorodności półnaturalnych zbiorowisk Po lski i Europy Środko-

wej.    

Wilgotną  łąkę o powierzchni 0,21 ha stwierdzono w pobliżu osady Bienie. Obok dominującej trzęślicy modrej z licznym udziałem situ rozpierzch łego Juncus effuses, noto-

wano występowanie śmiałka darn iowego  Deschampsia caespitosa, mietlicy psiej Agrostis canina,  turzycy pospolita Carex nigra, turzycy błotnej C. acutiformis i krwawnika 

kichawca Achillea ptarmica. 

Ocena stopnia reprezentatywności siedliska przyrodniczego: C – znacząca. 

 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 

Zdefiniowano je jako antropogeniczne niżowe i górskie, wysokoproduktywne i bogate florystycznie łąki świeże, użytkowane kośnie. Powstały w wyniku wycięcia lasów 

liściastych i  zagospodarowania jako łąki kośne. 

Na pagórkowatej wyspie o powierzchni 6 ha rozwija się łąka wiechlinowo-kostrzewowa, w postaci zbiorowiska wiechliny łąkowej Poa pratensis i kostrzewy czerwonej Fe-

stuca rubra. Towarzyszy im tomka wonna Anthoxanthum odoratum, kłosówka wełn ista Holcus lanatus i mietlica olbrzymia Agrostis gigantea. Na  stanowiskach uboższych 

rośnie macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella i goździk kropkowany Dianthus deltoides. Na glebach wilgotniejszych rośnie 

brodawnik jesienny Leontodon autumnalis, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, krwawnik pospolity Achillea millefolium. Zamiast koszenia, łąkę zagospodarowano jako 

pastwisko dla liczbowo określonego stada krów.  

Ocena stopnia reprezentatywności siedliska przyrodniczego: B – dobra. 

 
91E03 Niżowy łęg jesionowo-olszowyFraxino-Alnetum  

  

Łęg jesionowo-olszowy jest trwałym typem zbiorowiska leśnego. Odnowienia olszy lub jesionu w warunkach naturalnych związane jest z procesem naturalnego wymieran ia 

pojedynczych drzew i odnowien iach w powstałych lukach. Jest to siedlisko prio rytetowe  KOD PHYSIS: 44.321 i 44.334. 

Wzdłuż cieku łączącego jezioro Sawinda Wielka z Jeziorem Woszczelskim rozwija się łęg jesionowo-olszowego  na powierzchni 8,12 ha.  

 W jego składzie gatunkowym stwierdzono występowanie dużej grupy gatunków reprezentatywnych. Rośnie tu o lsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excel-

sior, czeremcha zwyczajna Padus avium, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, gajowiec żó łty Galeobdolon luteum, gwiazdnica 

gajowa Stellaria nemorum, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium i tojeść zwyczajna Lysimachia vulgaris  

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/252
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Ocena stopnia reprezentatywności siedliska przyrodniczego: B  – dobra. 

 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Brak przedmiotów ochrony. 

 

2.6.3.Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Gatunki ryb wymienione w II załączniku Dyrektywy siedliskowej  

 
RóżankaRhodeussericeusamarus(1134)- gatunek słodkowodny występuje w wodach stojących (siedliska  3150-1 Jeziora eutroficzne, 3150-2 
Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne) 

 lub o nieznacznym przepływie, bytuje w strefie przybrzeżnej obfitującą w roślinność zanurzoną i wynurzoną, gatunek ostrakofilny, do rozrodu 
niezbędna jest obecność małży z rodzaju Unionidae. Naterenie obszaru gatunek liczny. Obserwowany był w strefie litoralu jeziora. Ogólna 

ocena siedlisk gatunku jest właściwa (FV).  
 
Pozostałe zwierzęta: 

 

Zalotka większa Leucorrhiniapectoralis (1042) – gatunek ważki z rodziny ważkowatychLibellulidae. Zalotka większa to średnich rozmiarów 

ważka – długość ciała 34-43 mm, rozpiętość skrzydeł 23-27 mm. Samce posiadają charakterystyczne ubarwienie – ich ciało jest czarnobrązowe, 
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jedynie na grzbietowej części segmentu 7 występuje żółta, silnie kontrastująca z tłem, żółta plama.  

Cykl życiowy zalotki większej trwa 2 lata. Larwy wylęgają się z jaj po 2-3 tygodniach od ich złożenia i przebywają w płytkich, porośniętych 
roślinnością miejscach. Wylot imagines następuje w maju i pierwszej dekadzie czerwca i jest uzależniony od temperatury wody. Po 1-2 

tygodniach dojrzewania płciowego następuje okres rozrodu, który przebiega najintensywniej od ostatniej dekady maja do drugiej dekady 
czerwca.  
Zalotka większa zasiedla najczęściej drobne zbiorniki i bagna śródleśne, torfianki na torfowiskach niskich, przejściowych i wysokich oraz 

porzucone, zarastające stawy rybne. Znacznie rzadziej występuje w zbiornikach powyrobiskowych w piaskowniach, żwirowniach, gliniankach, 
oczka śródpolne i śródłąkowe oraz starorzecza.  

Zalotka większa jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w Polsce, poza większością obszarów górskich. Liczba stanowisk tego gatunku w 
kraju jest szacowana obecnie na  ponad tysiąc. Najliczniejsza jest we wschodniej części kraju oraz w strefie pojezierzy w północnej części kraju.  
Na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w Polsce w 2011 roku stan ochrony gatunku oceniono jako właściwy, jednak 

widoczne są pierwsze symptomy pogarszania się warunków siedliskowych tego gatunku, będące rezultatem antropopresji oraz naturalnych 
procesów sukcesji i wpływu zmian klimatycznych.  

W obszarze siedliskowym „Jezioro Woszczelskie” stwierdzono zalotkę większą na jednym stanowisku – wypłycona pd.-wsch. część Jeziora 
Woszczelskiego. Z uwagi na małą powierzchnię obszaru nie należy spodziewać się dalszych stanowisk.  
Zagrożeniem dla tego gatunku jest: 

- szybka eutrofizacja drobnych zbiorników wodnych na skutek dopływu biogenów, np. w wypadku hodowli ryb, wędkarstwa, spływu ze zlewni, 
- ubożenie i zanikanie roślinności zanurzonej w zbiornikach i dominacja gęstych szuwarów wysokich zarastających strefę przybrzeżną,  a nawet 

całe zbiorniki,  
- trwałe lub okresowe wysychanie zbiorników wodnych, spowodowane obniżaniem się poziomu wód gruntowych i melioracjami.  
 

Czerwończyk nieparek Lycaena dubia (1060) – gatunek motyla z rodziny modraszkowatychLycaenidae. Czerwończyk nieparek osiąga 
rozpiętość skrzydeł 32-40 mm. Wierzch skrzydeł u obu płci ma barwę złocistoczerwoną z czarnym obrzeżeniem, a spód tylnego skrzydła z 
silnym błękitnym nalotem. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy – u samca wierzch skrzydeł jest złocistoczerwony z czarnym obrzeżeniem i 

niewielką plamką lub kreską na przednim skrzydle, natomiast u samicy na przednim skrzydle występuje przepaska z czarnych kropek i dwie 
dodatkowe kropki w nasadowej części skrzydła, a tylne skrzydło jest silnie przyciemnione z szerokim, pomarańczowym paskiem przy 

zewnętrznym brzegu skrzydła.  
Czerwończyk nieparek pojawia się w jednym lub dwu pokoleniach. W ostatnich latach regułą jest obecność dwu pokoleń. Pojawienie się motyla 
przy jednym pokoleniu trwa od początku czerwca do końca lipca, natomiast przy dwu pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do 

początku lipca, a drugie od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienica żeruje na szczawiach Rumex sp., głównie na szczawiu lancetowatym 
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Rumexhydrolapathum i szczawiu wodnym R. aquaticus, ale ostatnio coraz częściej spotykana jest na gatunkach innych gatunkach szczawiu, 

występujących w bardziej suchych siedliskach.  
Czerwończyk nieparek związany jest ze środowiskiem wilgotnych łąk i torfowisk niskich oraz z różnymi środowiskami otwartymi w dolinach 

rzek. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany w siedliskach bardziej suchych, w tym także ruderalnych, co związane jest ze składaniem 
jaj na szczawiach rosnących w takich środowiskach.  
Gatunek ten w Polsce jest powszechnie spotykany na niżu, rzadko na pogórzu i w niższych położeniach górskich. W naszym kraju jest jednym z 

liczniej spotykanych gatunków czerwończyków, stwierdzony w ponad 400 kwadratach siatki UTM (o boku 10 km).  
W obrębie obszaru „Jezioro Woszczelskie” stwierdzony na jednym stanowisku, na łące przylegającej do pd. części jeziora.  

Zagrożeniem dla występowania tego gatunku na analizowanym obszarze mogą być: 
- melioracje i osuszanie łąk i pastwisk,  
- intensyfikacja rolnictwa i zamiana ekstensywnie użytkowanych pastwisk na pola uprawne. 

 
Pachnica dębowa Osmoderma eremita (1084) – gatunek chrząszcza z rodziny poświętnikowatych Scarabaeidae. Według ostatnich badań 

molekularnych pachnica występująca w Polsce należy do pokrewnego gatunku Osmoderma barnabita, jednak sytuacja i podział systematyczny 
jest nadal dyskutowany i niejasny. Pachnica zasiedla stare dziuplaste drzewa liściaste, głównie lipy i dęby, w mniejszym stop niu wierzby, 
jesiony i inne gatunki drzew. Do rozwoju wymaga obszernych próchnowisk wewnętrznych, gdzie rozwijają się larwy tego chrząszcza. Na 

terenie Warmii i Mazur występuje przede wszystkim w alejach przydrożnych, w mniejszym stopniu w parkach, na cmentarzach i bardzo rzadko 
na terenach leśnych, tam gdzie występują skupiska starych, dziuplastych dębów.  

Pachnica dębowa na terenie obszaru PLH „Jezioro Woszczelskie” występuje jedynie na jednym stanowisku w pn. części obszaru w a lei 
przydrożnej. 
W związku z incydentalnym występowaniem pachnicy dębowej w granicach obszaru w porównaniu do populacji krajowej nie powinna ona 

stanowić przedmiotu ochrony na terenie badanego obszaru. Ponadto podstawowym przedmiotem ochrony na terenie obszaru są siedliska wodne 
i związane z nimi formacje roślinne, z którymi pachnica dębowa nie jest powiązana.  
 

Traszka grzebieniasta Trituruscristatus (1166) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych Salamandridae. Największa krajowa 
traszka – długość ciała samców dochodzi do 15 cm a samic do 16,5 cm. Ubarwienie grzbietu jest jednolicie czarne lub ciemnobrązowe z 

niewyraźnymi czarnymi plamami. Po bokach ciała występują charakterystyczne białe kropki. Wierzch i boki ciała jest chropowaty z licznymi 
gruczołowymi brodawkami. Brzuszna strona ciała jest jaskrawo pomarańczowa z dużymi, nieregularnymi czarnymi plamami, natomiast 
podgardle ma ciemne tło z białymi kropkami.  

Gatunek ten rozmnaża się od marca do czerwca. Rozwój  larw w wodzie do momentu przeobrażenia trwa 70-90 dni. Po metamorfozie w końcu 
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lata większość osobników traszki opuszcza zbiorniki wodne i zimuje na lądzie. Dojrzałość traszki grzebieniaste osiągają po2-3  latach. Mogą 

dożywać do kilkunastu lat. Traszki są drapieżnikami.  
Traszka grzebieniasta jest gatunkiem ziemnowodnym, potrzebującym zarówno odpowiednich siedlisk wodnych, jak i lądowych. Traszki spotkać 

można w najczęściej drobnych zbiornikach, takich jak stawy, starorzecza, oczka wodne, rowy melioracyjne, glinianki, zbiorniki torfowiskowe 
itp. Warunkiem występowania traszki grzebieniastej jest obecność obfitej roślinności wodnej oraz brak ryb i zanieczyszczeń. Z kolei z siedlisk 
lądowych najbardziej odpowiednie dla traszek są różnego rodzaju biotopy wilgotne, takie jak wilgotne łąki, torfowiska, lasy liściaste z gęstym 

podszytem, cieniste parki i doliny rzeczne. 
Traszka grzebieniasta występuje w całej Polsce z wyjątkiem wyższych terenów górskich, lecz spotykana jest niezbyt często. Ponadto jej 

rozmieszczenie jest słabo poznane, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju.  
 Na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 2006-2008 na większości badanych stanowisk oceniono stan zachowania gatunku 
jako niewłaściwy lub niezadowalający. Na taką ocenę wpływ miał nieodpowiedni stan siedlisk, o czym najczęściej decydowały tak ie czynniki 

jak obecność ryb, izolacja zbiorników, zły stan siedlisk lądowych i silny wpływ terenów zamieszkałych. Właściwy stan zachowan ia traszki 
stwierdzono jedynie miejscach od lat objętych ochroną krajobrazową, gdzie antropopresja jest znikoma (Puszcza Romincka, Puszcza 

Niepołomicka, Suwalski Park Krajobrazowy).  
Na terenie PLH „Jezioro Woszczelskie” odnaleziono 2 stanowiska traszki grzebieniastej. Jedno zlokalizowane jest przy wypłyconym, 
zarośniętym pd.-wsch. brzegu jeziora, drugim jest zarastający kanał w pd. części obszaru. 

Zagrożeniem dla traszki grzebieniastej w skali całego kraju, jak i na terenie badanego obszaru mogą być:  
- zanikanie zbiorników wodnych na skutek naturalnej sukcesji lub działalności człowieka (zasypywanie terenu, melioracje, osusza nie i 

zabudowa), 
- zarybianie zbiorników,  
- zła jakość wody w zbiornikach (spływ biogenów z terenów rolniczych, zaśmiecanie),  

- degradacja przyległych do zbiorników siedlisk lądowych poprzez zabudowę, gospodarkę rolną, zaśmiecanie terenu i budowę dróg,  
- trwałe lub okresowe wysychanie zbiorników wodnych, spowodowane obniżaniem się poziomu wód gruntowych i melioracjami.  
 

Kumak nizinny Bombinabombina (1188) – mały, krępy płaz z rodziny ropuszkowatychDiscoglossidae. Grzbiet kumaka jest brunatny lub szary 
pokryty drobnymi brodawkami, a na brzusznej stronie znajdują się jaskrawe, pomarańczowe lub czerwone plamy na ciemnym tle. Ciało jest 

spłaszczone grzbietobrzusznie i osiąga długość nieco ponad 5 cm.  
 Kumaki pojawiają się w zbiornikach na początku kwietnia, a gody są rozciągnięte w czasie i trwają od końca kwietnia do końca lipca. Skrzek w 
postaci luźnych pakietów przyklejany jest do pędów roślin wodnych. Rozwój jaj trwa 5-10 dni. Dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki pod 

koniec lata, młode natomiast dopiero jesienią. Kumaki zimują na lądzie, w kryjówkach ziemnych w pobliżu wody. Płaz ten odżywia się 
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drobnymi zwierzętami wodnymi.  

Płaz ten zasiedla ciepłe i płytkie zbiorniki wodne o bogatej roślinności, przede wszystkim starorzecza, małe jeziorka i oczka  wodne, glinianki, 
żwirownie, stawy rybne, zalewane łąki, rowy melioracyjne. Unika rzek, głębokich i zimnych jezior, zbiorników zacienionych, pozbawionych 

płycizn i o stromych brzegach.  
Kumak nizinny występuje na całym nizinnym obszarze Polski, sięgając do wysokości 250 m n.p.m. Na granicy występowania w rejonie 
pogórzy, jego zasięg styka się z zasięgiem kumaka górskiego, z którym tworzy na tych obszarach mieszańce. 

Na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych  w 2010 r. właściwy stan ochrony gatunku stwierdzono jedynie na ok. 7% zbadanych 
stanowisk. Na niezadowalający stan ochrony kumaka nizinnego na większości stanowisk wpływ miała przede wszystkim ocena stanu siedliska. 

Jednak perspektywy utrzymania się gatunku określono jako dobre (FV) na ponad połowie monitorowanych stanowisk.  
Na terenie obszaru PLH „Jezioro Woszczelskie” kumaka nizinnego stwierdzono na 3 stanowiskach. Dwa z nich położone są w wypłyconych, 
zarośniętych partiach Jeziora Woszczelskiego, trzecie znajduje się przy kanale w pd. części obszaru.  

Zagrożeniem dla kumaka na badanym obszarze mogą być: 
- osuszanie terenów podmokłych,  

- zła jakość wody w zbiornikach (spływ biogenów z terenów rolniczych, zaśmiecanie),  
- trwałe lub okresowe wysychanie drobnych zbiorników wodnych i kanałów, spowodowane obniżaniem się poziomu wód gruntowych i 
melioracjami. 

 
Bóbr europejski Castorfiber(1337) - należy do rodziny bobrowatych Castoridae i jest największym europejskim gryzoniem i jednym z 

największych gryzoni świata. Długość ciała mieści się w granicach 90-110 cm (w tym do 28 cm to długość ogona), a średnia masa ciała 
dorosłych osobników osiąga 20-30 kg. Bóbr jest typowym ziemnowodnym ssakiem, który doskonale pływa i nurkuje. Pod wodą może 
przebywać do 10 min.  

Bóbr jest gatunkiem monogamicznym - pary są ze sobą związane przez całe życie. Dojrzałość rozrodczą bóbr osiąga w wieku 3 – 4 lat, niekiedy 
już w drugim roku życia. Ruja trwa od grudnia do maja, a jej szczyt przypada na drugą i trzecią dekadę stycznia. Ciąża trwa przeciętnie 107 dni. 
Młode rodzą się od kwietnia do sierpnia, najczęściej jednak w maju i czerwcu. Liczba młodych waha się od 1 do 6. 

Bóbr europejski zamieszkuje bardzo zróżnicowane siedliska wodne – rzeki, jeziora, rowy melioracyjne, bagna naturalne  i powstałe po eksplo-
atacji torfu.  

Na Pojezierzu Mazurskim, podobnie jak i w innych regionach Polski, bóbr nie jest gatunkiem zagrożonym. Jego liczebność w granicach regionu 
ocenia się aktualnie na ok. 8 tys. osobników.  
Na obszarze siedliskowym „Jezioro Woszczelskie” bobra  odnaleziono na jednym stanowisku przy pn. brzegu jeziora. Z uwagi na liczne wystę-

powanie zarówno w Polsce, jak i na Pojezierzu Mazurskim jedno stanowisko bobra na badanym obszarze nie odgrywa istotnej roli dla populacji 
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tego gatunku i nie powinien on być przedmiotem ochrony.  

Pewnym zagrożeniem dla tego gryzonia na tym obszarze może być kłusownictwo i ginięcie zwierząt na przylegających do badanego terenu 
szosach. 

 
Wydra Lutra lutra (1355) – gatunek ssaka z rodziny łasicowatych Mustelidae. Jest to zwierzę wybitnie przystosowane do ziemnowodnego 
trybu życia. Ciało jest wydłużone, gibkie, uszy są małe, a miedzy palcami wszystkich kończyn występują błony pławne. Ponadto wydra posiada 

fałdy skórne zamykające otwory uszne i nozdrza. Długość ciała może dochodzić do 124 cm, w tym ogona do 60 cm, a masa ciała 8-15 kg. 
Ubarwienie wierzchu ciała jest brunatne, spód znacznie jaśniejszy.  

Wydra zasiedla przede wszystkim zasobne w ryby rzeki, zwłaszcza na odcinkach śródleśnych. Ponadto można ją spotkać w innych 
środowiskach wodnych i podmokłych, takich jak jeziora, stawy rybne, starorzecza, kanały i mokradła. Wydra odżywia się przede wszystkim 
rybami, w mniejszym stopniu rakami, płazami, a nawet dużymi małżami.  

Wydra obecnie występuje dość licznie w Polsce, szczególnie liczna jest na północy w pasie pojezierzy, wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy 
państwa oraz na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. 

Na terenie badanego obszaru wydra została stwierdzona na jednym stanowisku w pn. części Jeziora Woszczelskiego. Z uwagi na małą 
powierzchnię badanego obszaru (jest to zapewne niewielki fragment terytorium zajmowanego przez występujące na tym terenie osobniki) oraz 
liczną populację wydr na terenie kraju proponuje się nie uwzględnienie tego gatunku jako przedmiotu ochrony. 

Zagrożeniem dla wydr na tym obszarze może być kłusownictwo, gospodarka rybacka (topienie się w sieciach rybackich) oraz ginięcie na 
przylegających do obszaru drogach pod kołami pojazdów.  

 
 

 

 

 

Moduł B  

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 
(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 

Siedliska przyrodnicze 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 
podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony stanowiska 
wg skali FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna 

ocena stanu 
ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

1. Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki z 
podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

3140 {426D6B78

-0CAC-

4B56-9A37-
7946622E8

6C2} 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia [ha]  FV U2 U2 Zbiornik 

podlega 

silnej 
antropopr

esji co 

powoduje 

jego 

stopniową 
degradacj

ę i bardzo 

słabe 

perspekty

wy 
ochrony. 

Struktura i 

funkcje 

Kombinacja 

zbiorowisk 

 FV 

Gatunki wskazujące 

na degradację 

 U1 

Barwa wody  U2 

Przezroczystość  U2 

Odczyn  FV 

Przewodnictwo  U1 

Perspektywy 

ochrony 

  U2 

2. Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

6410 {E125BB52

-8153-41F2-
98A3-

76E2D2862

053} 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia [ha]  U2 U2 U2 Łąka ma 

małą 
powierzch

nię, 

zlokalizo

wana jest 

między 
pastwiska 

pa i w 

bliskim 

sąsiedztwi

e 
zabudowa

ń. Istnieje 

realne 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko w 
transekcie 

 U2 

Struktura płatów  U2 

Gatunki typowe  U2 

Gatunki dominujące  U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 

 FV 

Gatunki 
ekspansywne 

 FV 

Ekspansja krzewów 

i drzew 

 FV 
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Martwa materia 

organiczna 

 U1 zagrożeni

e 

przekształ

cenia 

agrotechni
cznego. 

Perspektywy 

ochrony 

  U1 

3. Niżowe i górskie 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherionelatiori

s)  

6510 {026B6932-

7BC7-43F8-
9FBE-

49F692F80

613} 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia [ha]  FV U1 U1 Siedlisko 

dobrze 
zachowan

e. 

Prowadzo

ny jest 

wypas 
zgodnie z 

zalecenie

m (pakiety 

rolnośrod

owiskowe
). 

Jedynym 

zagrożeni

em może 

być 
zaprzestan

ie wypasu 

lub zbyt 

duża 

liczebność 
stada. 

Struktura i 

funkcje 

Struktura 

przestrzenna płatów 

 FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

 U1 

Gatunki dominujące  FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 

 FV 

Gatunki 

ekspansywne 

 FV 

Ekspansja krzewów 
i drzew 

 FV 

Udział dobrze 

zachowanych 
płatów siedliska 

 U1 

Martwa materia 

organiczna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 

  U1 

4. Niżowy łęg 

jesionowoolszowyFraxi
no-Alnetum 

91E03  {746A9C47

-7B7B-
4399-A62B-

F953917ED

1BD} 

{5205BFD

D-8B05-
4BB5-

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia [ha]  U1 U1 U1 Siedlisko 

bardzo 
ważne dla 

obszaru ze 

względu 

na 

ochronny 
charakter 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

 U1 

Gatunki dominujące  U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

 FV 
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ACC5-

313015826

AD5} 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 U1 w 

stosunku 

do jeziora 

jak 

również 
do jego 

dopływu. 

Zbyt silnie 

eksploato

wane 
gospodarc

zo. 

Ekspansywne 

gatunki rodzime w 

runie 

 FV 

Martwe drewno  U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

 U2 

Naturalność koryta 

rzecznego 

 FV 

Wiek drzewostanu  U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

 U1 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

 U1 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 

Stan kluczowych 
dla różnorodno ci 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 
 

 

  U1 

 Gatunki          

5. RóżankaRhodeusseri

ceusamarus  

1134 {5E69D08B

-5904-4244-

9264-

14FBFA29C

Stan populacji 

Względna 

liczebność 

FV FV FV FV Brak. 

Struktura 

wiekowa  

 FV 
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803} 

 
Udział gatunku w 

zespole ryb 

 U1 

Stan siedliska  

Jakość 

hydromorfologicz

na 

 XX 

Stopień 

zarośnięcia  wody 

przez roślinność 

 FV 

   

Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania  

  FV 

   

   

6. Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 

1042 {E81D7036

-A1A0-

49DF-979E-

9368269C1

473} 
 

Stan populacji 
a9 liczebność 

 
XX XX 

FV 

FV 

FV 
Brak. 

Stan siedliska  

a7 klasa czystości 

wody 
FV FV 

a123 charakter i 

modyfikacja 

brzegów 

FV FV 

a18 stopień 

porośnięcia 

brzegów 

FV FV 

Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania  

 FV FV 

7. Czerwończyk nieparek 
Lycaenadispar 

1060 {30ADBA6
6-8C3B-

4B93-

AFEB-

C3CC9C8F

F933} 
 

Stan populacji 

a8 liczba 

obserwowanych 

osobników 

XX XX 

FV Stan siedliska  

a27 zarastanie przez 

drzewa i krzewy 
FV FV 

a1 baza pokarmowa 

 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony/zach

owania  

 FV FV 
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8. Traszka grzebieniasta 

Trituruscristatus 

1166 {041310BE-

43B3-4F86-

8518-

EFAF13510

F31}  

Stan populacji 

a8 liczba 

obserwowanych 

osobników 

XX XX 

FV FV Brak. 

Stan siedliska a91 stałość 

zbiornika 
FV FV 

a47 wpływ ryb U1 U1 

a92 jakość 

środowiska 

lądowego  

FV FV 

a191 liczba 

zbiorników w 

promieniu < 500 m 

FV FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 FV FV 

{033C4A99

-A417-

4690-BB79-

CDABB0B

93407} 

Stan populacji 

a8 liczba 

obserwowanych 

osobników 

XX XX 

FV FV Brak. 

Stan siedliska a91 stałość 

zbiornika 
U1 U1 

a47 wpływ ryb FV FV 

a92 jakość 

środowiska 

lądowego  

FV FV 

a191 liczba 

zbiorników w 

promieniu < 500 m 

FV FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 FV FV 

9. Kumak nizinny 

Bombinabombina 

1188 {5A05D0C2

-7827-40F1-

BD08-

F8A2B8B7
41AC} 

Stan populacji a9 liczebność XX XX 

U1 U1 Brak. 

Stan siedliska a91 stałość 

zbiornika 
FV FV 

a47 wpływ ryb U2 U2 

a191 liczba 

zbiorników w 

promieniu < 500 m 

U1 U1 

a34 bariery FV FV 
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Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 U1 U1 

{E1087696-

3E61-4BF7-

8A3E-

FFFBB4C3

E851} 

Stan populacji a9 liczebność XX XX 

FV FV Brak. 

Stan siedliska a91 stałość 

zbiornika 
FV FV 

a47 wpływ ryb U1 U1 

a191 liczba 

zbiorników w 

promieniu < 500 m 

FV FV 

a34 bariery FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 

zachowania 

 FV FV 

{EE369684-

059C-4E50-
8DD8-

C3303D9A

401D} 

Stan populacji a9 liczebność XX XX 

FV FV Brak. 

Stan siedliska a91 stałość 

zbiornika 
U1 U1 

a47 wpływ ryb FV FV 

a191 liczba 

zbiorników w 

promieniu < 500 m 

FV FV 

a34 bariery FV FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 FV FV 

 

 

W części opisowej należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników. 
UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 13. 

 
 

4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia  

Istnie jące Potencjalne 
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 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. 

 

1. 3140 
Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki z 

podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

{426D6B78-0CAC-
4B56-9A37-

7946622E86C2} 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru 
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E01.04 inne typy zabudowy 

F02.03 Wędkarstwo 

F03.02.09 inne formy pozyskiwania 
zwierząt 

F05.04 kłusownictwo 

G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

G05.09 płoty, ogrodzenia 

H01.03 inne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych ze źródeł punktowych 

H01.04 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za pośrednictwem 

przelewów burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych  
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód 

stojących 

K02.03 eutrofizacja (naturalna)  

D01 Drogi, ścieżki i drogi kolejowe  
F02.01.02 połowy siecią 

Brak kanalizacji w okolicznych 
miejscowościach i nadmierna 

zabudowa letniskowa oraz duża 

liczba pomostów, przez które 

niszczony jest pas roślinności 

szuwarowej i zanurzonej powoduje 
silną eutrofizację zbiornika. W 

połączeniu ze spadkiem poziomu 

wody w wyniku nieprawidłowego 

funkcjonowania urządzeń 

piętrzących na odpływie zbiornik 
ulega szybkiej degradacji.  

2. 6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

{E125BB52-8153-

41F2-98A3-

76E2D2862053} 

 A04.01 wypas intensywny  

A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja 

Zagrożeniem może być nadmierny 

wypas lub intensywne koszenie tego 

siedliska oraz jego mała 

powierzchnia. Jest to potencjalne ale 

prawdopodobne zagrożenie. 

3. 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

{026B6932-7BC7-

43F8-9FBE-

49F692F80613} 

 A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja 

A04.01 wypas intensywny 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

Zagrożeniem może być nadmierny 

wypas lub intensywne koszenie tego 

siedliska. Jest to potencjalne ale 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherionelatio

ris) 

prawdopodobne zagrożenie. 

4. 91E03 Niżowy łęg 

jesionowoolszowyFra

xino-Alnetum 

{746A9C47-7B7B-

4399-A62B-

F953917ED1BD} 

{5205BFDD-8B05-

4BB5-ACC5-
313015826AD5} 

B02.02 wycinka lasu 

B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

B02.02 wycinka lasu Głównym zagrożeniem istniejącym i 

potencjalnym jest nadmierna 

wycinka drzew i pozyskanie drewna. 

Powoduje to niedobory martwego 

drewna i starych osobników drzew. 

5. 1134 

RóżankaRhodeusseri
ceusamarus 

{5E69D08B-5904-

4244-9264-
14FBFA29C803} 

 

952 – eutrofizacja 

 

220 – wędkarstwo 

409 – inne typy  zabudowy 

Połów gatunku i stosowanie jako 

żywej przynęty  powoduje 
uszczuplanie populacji. Budowa 

pomostów i umocnienia brzegów, 

powoduje niszczenie siedliska. 

6. 1042 Zalotka 
większa 

Leucorrhiniapectorali

s 

{E81D7036-A1A0-
49DF-979E-

9368269C1473} 

 

H01 - zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

E03 – odpady, ścieki 

K02.03 - eutrofizacja 

 

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

K01.03 – wyschnięcie 

 

Głównym istniejącym zagrożeniem 
jest eutrofizacja zbiornika 

spowodowana brakiem kanalizacji w 

pobliskich miejscowościach oraz 

zabudowa letniskowa nad jeziorem. 

Potencjalnym zagrożeniem jest 
obniżenie poziomu wód i 

wysychanie wypłyconych partii 

jeziora wskutek działalności 

pobliskiej żwirowni  

7. 1060 Czerwończyk 

nieparek 

Lycaenadispar 

{30ADBA66-

8C3B-4B93-AFEB-

C3CC9C8FF933} 

 

 A03.01 - intensywne koszenie lub intensyfikacja  

A03.03 - zaniechanie / brak koszenia  

B01 – zalesianie terenów otwartych 

 

Potencjalnym zagrożeniem jest 

intensyfikacja zabiegów (zbyt częste 

koszenie łąk)  lub brak koszenia 

prowadzący do sukcesji i zarastania 
łąk  

8. 1166 Traszka 

grzebieniasta 
Trituruscristatus 

{041310BE-43B3-

4F86-8518-
EFAF13510F31} 

{033C4A99-A417-

4690-BB79-

CDABB0B93407} 

H01 - zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 
E03 – odpady, ścieki 

K02.03 - eutrofizacja 

 

J02.01 - zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie  
K01.03 – wyschnięcie 

 

Głównym istniejącym zagrożeniem 

jest eutrofizacja zbiornika 
spowodowana brakiem kanalizacji w 

pobliskich miejscowościach oraz 

zabudowa letniskowa nad jeziorem. 

Potencjalnym zagrożeniem jest 

obniżenie poziomu wód i 
wysychanie wypłyconych partii 

jeziora i kanałów wskutek 

działalności pobliskiej żwirowni 
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9. 1188 Kumak nizinny 

Bombinabombina 

{EE369684-059C-

4E50-8DD8-

C3303D9A401D} 

{E1087696-3E61-

4BF7-8A3E-
FFFBB4C3E851} 

{5A05D0C2-7827-

40F1-BD08-

F8A2B8B741AC} 

H01 - zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

E03 – odpady, ścieki 

K02.03 - eutrofizacja 

 

J02.01 - zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie  

K01.03 – wyschnięcie 

 

Głównym istniejącym zagrożeniem 

jest eutrofizacja zbiornika 

spowodowana brakiem kanalizacji w 

pobliskich miejscowościach oraz 

zabudowa letniskowa nad jeziorem. 
Potencjalnym zagrożeniem jest 

obniżenie poziomu wód i 

wysychanie wypłyconych partii 

jeziora i kanałów wskutek 

działalności pobliskiej żwirowni 

 

 

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

W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia. 

Zgodnie z tabelą nr 4.  

 

5. Cele działań ochronnych 
 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

 Kod i nazwa przedmiotu 
ochrony,  

FV, U1, U2 (z pkt 3)  Należy określić realny termin 
osiągnięcia wyznaczonego 
celu oraz wskazać cele,dla 

których realizacji wymagane 
będzie sporządzenie 20 

letniego planu ochrony. 
1. 3140 Twardowodneoligo- i mezotroficzne 

zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea 

U2 Celem działań ochronnych jest osiągnięcie 
lepszego stanu zachowania jeziora 

mezotroficznego na terenie ostoi oraz 

Realny termin osiągnięcia poprawy 
stanu zachowania tego typu siedlisk to 

około 20-30 lat, o ile zostanie odcięty 
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zmniejszenie dopływu biogenów, jak również 

dokładna kontrola zabudowy wokół brzegów. 

całkowicie dopływ biogenów do 

zbiorników poprzez budowę kanalizacji. 

Odtworzenie zniszczonego pasa 

szuwarów na niektórych odcinkach linii 

brzegowej może nastąpić już po około 5 
latach po zaprzestaniu ingerencji w pas 

szuwarów. 

2. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

U2 Zabezpieczenie niewielkiego fragmentu łąki 
przed degradacją i poprawa składu gatunkowego 

poprzez odpowiednie użytkowanie i utrzymanie 

odpowiedniego poziomu wilgotności.  

W ciągu 10 lat powinna nastąpić 
poprawa składu gatunkowego.  

3. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherionelatioris) 

U1 Zabezpieczenie przed nadmiernym wypasem lub 

koszeniem i przed całkowitym zaniechaniem 

wypasu lub ekstensywnym użytkowaniem. 

Należy monitorować obecny sposób 

gospodarowania i odpowiednio dobierać 

parametry użytkowania, co 5 lat. 

4. 91E03 Niżowy łęg 
jesionowoolszowyFraxino-Alnetum 

U1 Poprawa struktury gatunkowej i wiekowej 
drzewostanów oraz pozostawienie jak najwięcej 

martwego drewna. 

W ciągu 5 – 10 lat powinien zostać 
osiągnięty efekt związany z obecnością 

odpowiedniej ilości martwego drewna.  

5. 1134 RóżankaRhodeussericeusamarus FV Celem działań ochronnych jest utrzymanie 
siedlisk gatunku i jego liczebności w obecnym 

stanie. Ograniczenie postępującej eutrofizacji, 

która może wpłynąć na spadek liczebności małż z 

rodzaju skójkowatych niezbędnych do rozrodu 

różanki. Zapobieżenie przedostania się na teren 
obszaru gatunku inwazyjnego szczeżui chińskiej. 

Wyeliminowanie stosowania różanki jako żywej 

przynęty w połowach wędkarskich.  

Zapobieganie niszczenia strefy litoralu jezior 

(ograniczenie budowy pomostów, sztucznych 
plaż).  

Obecnie stanowisko występowania 
gatunku jest dobrze zachowane 

6. 1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 

FV Celem działań ochronnych jest powstrzymanie 

dopływu ścieków i dalszej eutrofizacji jeziora 
oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wody 

w Jeziorze Woszczelskim 

Termin osiągnięcia celu to 

kilkadziesiąt lat od czasu budowy 

kanalizacji opaskowej i odcięcia 

wszystkich dopływających 

zanieczyszczeń. Właściwy poziom 

wody możliwy jest do osiągnięcia 

kilka lat po uruchomien iu 

odpowiednich urządzeń p iętrzących. 
7. 1060 Czerwończyk nieparek FV Celem działań ochronnych jest utrzymanie  Termin osiągnięcia celu to pierwsze 
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Lycaenadispar ekstensywnej gospodarki w kompleksie łąk w  

pd. części obszaru 
lata po utrzymaniu właściwej 

gospodarki rolnej. 
8. 1166Traszka grzebieniasta 

Trituruscristatus 
FV Celem działań ochronnych jest powstrzymanie 

dopływu ścieków i dalszej eutrofizacji jeziora 

oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wody 

w Jeziorze Woszczelskim oraz w kanałach w pd. 

części obszaru 

. Termin osiągnięcia celu to 

kilkadziesiąt lat od czasu budowy 

kanalizacji opaskowej i odcięcia 

wszystkich dopływających 

zanieczyszczeń. Właściwy poziom 

wody możliwy jest do osiągnięcia 

kilka lat po uruchomien iu 

odpowiednich urządzeń p iętrzących. 
9. 1188 Kumak nizinny Bombinabombina FV, U1 Celem działań ochronnych jest powstrzymanie 

dopływu ścieków i dalszej eutrofizacji jeziora 

oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wody 
w Jeziorze Woszczelskim oraz w kanałach w pd. 

części obszaru 

. Termin osiągnięcia celu to 

kilkadziesiąt lat od czasu budowy 

kanalizacji opaskowej i odcięcia 

wszystkich dopływających 

zanieczyszczeń. Właściwy poziom 

wody możliwy jest do osiągnięcia 

kilka lat po uruchomien iu 

odpowiednich urządzeń p iętrzących. 
 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić przyjęte cele. 

Zgodnie z tabelą nr 5.  

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska,zagrożeńi sformułowanych celów ochrony. 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

    Nr Działania związane z ochroną czynną  

       

 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 

   Podać nazwę 

działania  

Zamieścić szczegółowy opis działania 

(m.in. techniczne uwarunkowania 

realizacji, terminy i częstotliwość 
wykonywania w skali roku, z 

uwzględnieniem aspektów 

fenologicznych zw. z ekologią 

przedmiotów ochrony). Działania 

należy opracować kierując się potrzebą 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony – dążąc do 

uzyskania wskaźników przyjętych w 

ogólnopolskim monitoringu gatunku 

lub siedliska. Jednak należy przy tym 
wziąć pod uwagę lokalną specyfikę 

populacji, w odniesieniu do której, 

uzyskanie wskaźników ogólnopolskich 

nie zawsze będzie właściwe. Przy 

planowaniu działań ochronnych na 
terenie gospodarstwa rolnego należy 

podzielić je na: obligatoryjne i 

fakultatywne (zgodnie z §3 pkt 6 lit. a 

rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Wskazać miejsce 

realizacji działania z 

dokładnością do działki 
ewidencyjnej lub 

wydzielenia leśnego – 

przekazać także w 

wektorowej warstwie 

informacyjnej GIS,  

Podać rok 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania oraz 
określić, co ile lat 

powinno być 

wykonywane 

Zamieścić 

kalkulację 

kosztów z 
uwzględnienie

m danych 

wyjściowych  
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1. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 A1  Zakaz stosowania 

zanęt wędkarskich 

Informowanie wędkarzy o zakazanie 

używania zanęt wędkarskich w jeziorze 

Woszczelskim. 

Zadanie_1.jpg 

Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel wody  

2. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 A2  Zakaz pozyskiwania 

Spongillalacustris 

Należy zakazać pozyskiwania gąbki 

słodkowodnej i kontrolować 

płetwonurków korzystających z tego 

zbiornika. 

Zadanie_2.jpg 

Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel wody  

3. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 A3  Kontrola i likwidacja 

pomostów 

Inwentaryzacja istniejących pomostów. 

Likwidacja wszystkich pomostów nie 

posiadających odpowiednich zezwoleń 

(w tym opinii RDOŚ). Zakaz budowy 

nowych pomostów poza 
wyznaczonymi strefami. Zakaz 

niszczenia roślinności szuwarowej i 

zanurzonej przy pomoście. 

Zadanie_3.jpg 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
/Starostwo 

Powiatowe/ 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 

/Marszałek 

Województwa/wł

aściciel gruntu z 

którym graniczy 
pomost 

4. 3140 

Twardowodneoligo- i 
mezotroficzne zbiorniki 

 A4  Budowa kanalizacji 

opaskowej wokół 
zbiornika. 

Po wybudowaniu kanalizacji 

opaskowej likwidacja szamb i zakaz 
budowy nowych małych 

Teren całej zlewni 

bezpośredniej jeziora 
Woszczelskiego.  

Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 
Ochrony 
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z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

przydomowych „biologicznych” 

oczyszczalni ścieków.  

Środowiska w 

Olsztynie /gmina 

5. 3140 
Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 A5  Zakaz pozyskiwania 
trzciny 

Ze względu na duże znaczenie szuwaru 
(trzciny) w procesach 

samooczyszczania należy wprowadzić 

całkowity zakaz jej pozyskiwania. 

Zadanie_4.jpg 
Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

6. 1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 

 A6  Budowa kanalizacji 

opaskowej wokół 

zbiornika.  

Po wybudowaniu kanalizacji 

opaskowej likwidacja szamb i zakaz 

budowy nowych małych 

przydomowych „biologicznych” 
oczyszczalni ścieków.  

Teren całej zlewni 

bezpośredniej jeziora 

Woszczelskiego.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 
Olsztynie /gmina 

7. 1166 Traszka 

grzebieniasta 

Trituruscristatus 

A7  Budowa kanalizacji 

opaskowej wokół 

zbiornika.  

Po wybudowaniu kanalizacji 

opaskowej likwidacja szamb i zakaz 

budowy nowych małych 
przydomowych „biologicznych” 

oczyszczalni ścieków.  

Teren całej zlewni 

bezpośredniej jeziora 

Woszczelskiego.  

Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 
Środowiska w 

Olsztynie /gmina 

8. 1188 Kumak nizinny 
Bombinabombina 

A8  Budowa kanalizacji 
opaskowej wokół 

zbiornika. cz 

Po wybudowaniu kanalizacji 
opaskowej likwidacja szamb i zakaz 

budowy nowych małych 

przydomowych „biologicznych” 

oczyszczalni ścieków.  

Teren całej zlewni 
bezpośredniej jeziora 

Woszczelskiego.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie /gmina 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

       Przy planowaniu działań ochronnych 

na terenie gospodarstwa rolnego 
należy podzielić je na: obligatoryjne i 

fakultatywne (zgodnie z §3 pkt 6 lit. a 

rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 
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9. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 B1 Wyłączenie z 

odłowów 

urządzeniami 

ciągnionymi 

Powierzchnia dna do głębokości 1,5 m 

oraz porośnięta łąkami ramieniowymi 

wyłączona z odłowów urządzeniami 

ciągnionymi.  

Zadanie_5.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel 

wody 

10. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 B2 Zalecenie 

stosowania do 

odłowów urządzeń 

elektrycznych 

Ze względu na znikome szkody w 

środowisku zaleca się stosowanie 

agregatu prądotwórczego do odłowów, 

szczególnie w strefie fitolitoralu.  

Zadanie_6.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel 

wody 

11. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 B3 Renowacja urządzeń 

piętrzących 

Zmiany poziomu wody w jeziorze 

Woszczelskim (spadek poziomu wody) 

zagraża zachowaniu tego siedliska. 

Celowe jest odtworzenie urządzeń 

piętrzących na odpływie z jeziora. 

Południowy odpływ z 

jeziora Woszczelskiego, w 

okolicy wsi Bienie.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

12. 3140 

Twardowodneoligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 
z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

 B4 Zakaz zarybiania 

gatunkami obcymi 

Zakaz zarybiania wód jeziora obcymi 

gatunkami ryb w tym: karp, karaś 

srebrzysty, tołpyga, amur.  

Zadanie_7.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 
Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel 

wody 

13. 6410 Zmiennowilgotne  B5 Ekstensywne Zbiór siana jesienią, po przekwitnięciu Zadanie_8.jpg Cały okres  Regionalna 
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łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

koszenie co kilka 

lat. 

roślin. Wysokość koszenia nie mniej niż 

10 cm.  
obowiązywania 

PZO 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel. 

14. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherionelatioris) 

 B6 Ekstensywny wypas 

bydła 

Wypas bydła w wieku 0,5 – 1 rok. Od 

01.05 wypas 8 sztuk do 1 roku, od 

20.07 wypas 8 sztuk do 1 roku i 4 sztuk 

powyżej 1 roku. 

Zagdanie_9.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 
Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel. 

15. 91E03 Niżowy łęg 

jesionowoolszowyFraxin
o-Alnetum 

 B7 Pozostawienie 

drzew do 
naturalnego 

rozkładu minimum 

15 % 

W drzewostanach rębnych  

pozostawienie minimum 15% 

drzew do naturalnego rozkładu ( 

tzw. kępy ekologiczne).  

Zadanie_10.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel 

16. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

91E03 Niżowy łęg 
jesionowoolszowyFraxin

o-Alnetum 

 B8 Wyłącznie z 
użytkowania pasa 

40 m wzdłuż  

dopływu do jeziora 

Wyłącznie pasa buforowego wzdłuż 
dopływu do jeziora (rzeka Młynka 

Woszczelska) z użytkowania i 

pozostawienie wszystkich drzew do 

naturalnej starości i rozkładu. Szerokość 
pasa powinna być liczona od brzegu 

cieku (szerokość minimum 20 m z 

każdej strony dopływu). 

W przypadku drzew i/lub konarów 

powodujących nadmierne piętrzenie 
wody możliwość likwidacji przeszkód 

Zadanie_11.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel 
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17. 

 

 
 

 

 

 

 
18. 

 

 

 

 
 

 

 

 

19. 
 

 

 

 

 
 

20. 

 

 
 

21. 

 

 

 
 

22. 

 

 

pozostawiając drewno na brzegu.  

1134 

RóżankaRhodeussericeu
samarus 

 B9  Ograniczenie budowy 

pomostów 

Budowa nowych pomostów możliwa 

tylko w wyznaczonych obszarach bez 
usuwania roślinności szuwarowej i 

niszczenia litoralu. Ograniczenie siedlisk 

różanki. 

Zadanie_3.jpg 

Cały okres 

obowiązywania PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/Starostwo 

Powiatowe/Regi
onalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej/Marszał

ek 

Województwa/wł
aściciel gruntu z 

którym graniczy 

pomost 

1134 

RóżankaRhodeussericeu

samarus 

 B10 Zakaz połowu ryb na 

podrywkę 

Różanka pomimo ochrony gatunkowej 

jest stosowana jako żywa przynęta jej 

pozyskiwanie możliwe jest z 

zastosowaniem podrywki. Wprowadzenie 

zakazu połowu żywca podrywką 
powinno wyeliminować stosowanie 

różanki jako przynęty. Gatunek ten nie 

jest łowny na wędkę.  

Zadanie_1.jpg 

Cały okres 

obowiązywania PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel wody  

1134 
RóżankaRhodeussericeu

samarus 

 B11 Renowacja urządzeń 
piętrzących 

Zmiany poziomu wody w jeziorze 
Woszczelskim (spadek poziomu wody) 

zagraża zachowaniu siedliska różanki. 

Celowe jest odtworzenie urządzeń 

piętrzących na odpływie z jeziora. 

Południowy odpływ z 
jeziora Woszczelskiego, w 

okolicy wsi Bienie.  

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 
 B12 Renowacja urządzeń 

piętrzących 

Zmiany poziomu wody w jeziorze 

Woszczelskim (spadek poziomu wody) 

zagraża zachowaniu tego siedliska. 

Celowe jest odtworzenie urządzeń 
piętrzących na odpływie z jeziora. 

Południowy odpływ z 

jeziora Woszczelskiego, w 

okolicy wsi Bienie.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 
Olsztynie 
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23. 

 
 

 

 

 

24. 
 

 

 

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaenadispar 

B13 Ekstensywne 

koszenie co kilka 

lat.  

Zbiór siana jesienią, po przekwitnięciu 

roślin. Wysokość koszenia nie mniej niż 

10 cm.  

Zadanie_8.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel.  

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaenadispar 

B14 Ekstensywny wypas 

bydła 

Wypas bydła w wieku 0,5 – 1 rok. Od 

01.05 wypas 8 sztuk do 1 roku, od 

20.07 wypas 8 sztuk do 1 roku i 4 sztuk 

powyżej 1 roku. 

Zadanie_9.jpg Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

/użytkownik, 

dzierżawca, 

właściciel. 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

Trituruscristatus 

B15 Renowacja urządzeń 

piętrzących 

Zmiany poziomu wody w jeziorze 

Woszczelskim (spadek poziomu wody) 

zagraża zachowaniu tego siedliska. 
Celowe jest odtworzenie urządzeń 

piętrzących na odpływie z jeziora. 

Południowy odpływ z 

jeziora Woszczelskiego, w 

okolicy wsi Bienie.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 
Środowiska w 

Olsztynie 

1188 Kumak nizinny 

Bombinabombina 

B16 Renowacja urządzeń 

piętrzących  

Zmiany poziomu wody w jeziorze 

Woszczelskim (spadek poziomu wody) 
zagraża zachowaniu tego siedliska. 

Celowe jest odtworzenie urządzeń 

piętrzących na odpływie z jeziora. 

Południowy odpływ z 

jeziora Woszczelskiego, w 
okolicy wsi Bienie.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Regionalna 

Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne .UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji 

przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13. 

Zgodnie z tabelą nr 6. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony  

L.

p. 

Przedmiot ochrony Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

 Kod i nazwa przedmiotu 

ochrony 

Cel z pkt 5 Zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ  

  Określenie 

współrzędny

ch 

geograficzny

ch WGS84 

stałych 

miejsc 

wykonywani

a badań 

monitoringo

wych 

  

1. 3140 Twardowodneoligo- 

i mezotroficzne zbiorniki 
z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea  

Celem działań 

ochronnych jest 
osiągnięcie lepszego 

stanu zachowania 

jeziora 

mezotroficznego na 

terenie ostoi oraz 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia w 

ha 

Przy pomocy 

odbiornika GPS 

Co 5 lat od daty 

zatwierdzenia 
PZO 

{426D6B78-

0CAC-4B56-
9A37-

7946622E86C

2} 

RDOŚ 6 
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zmniejszenie 

dopływu biogenów, 

jak również 

dokładna kontrola 

zabudowy wokół 
brzegów.  

Struktura i 

funkcje 

Badania 

parametrów 

fizyczno-

chemicznych 

wody. 
Pomiar 

powierzchni 

zbiorowisk 

ramieniowych. 

Ocena struktury 
gatunkowej 

roślinności 

zanurzonej i 

pomiar 

powierzchni.  

Według metodyki 

PMS GIOŚ. 

Przy pomocy 

odbiornika GPS. 

2. 6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

Zabezpieczenie 

niewielkiego 

fragmentu łąki 
przed degradacją i 

poprawa składu 

gatunkowego 

poprzez 

odpowiednie 
użytkowanie i 

utrzymanie 

odpowiedniego 

poziomu 

wilgotności.  

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia w 

ha 

Przy pomocy 

odbiornika GPS 

Co 5 lat od daty 

zatwierdzenia 

PZO 

{E125BB52-

8153-41F2-

98A3-
76E2D286205

3} 

RDOŚ 5 

Struktura i 

funkcje 

Struktura 

przestrzenna 

płatów 
siedliska. 

Gatunki typowe, 

dominujące, 

obce, inwazyjne, 

ekspansywne 
roślin zielonych, 

ekspansja drzew 

i krzewów. 

Martwa materia 

organiczna. 

Według metodyki 

PMS GIOŚ. 

 

3. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherionelatioris) 

Zabezpieczenie 

przed nadmiernym 

wypasem lub 
koszeniem i przed 

całkowitym 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia w 

ha 

Przy pomocy 

odbiornika GPS 

Co 5 lat od daty 

zatwierdzenia 

PZO 

{026B6932-

7BC7-43F8-

9FBE-
49F692F8061

3} 

RDOŚ 5 
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zaniechaniem 

wypasu lub 

ekstensywnym 

użytkowaniem.  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystycz

ne, dominujące, 

obce, inwazyjne, 

ekspansywne 
roślin zielonych, 

ekspansja drzew 

i krzewów. 

Martwa materia 

organiczna. 
Udział dobrze 

zachowanych 

płatów siedliska 

i ich struktura 

przestrzenna.  

Według metodyki 

PMS GIOŚ. 

 

4. 91E0-3 Łęg jesionowo-

olszowy - Fraxino-

Alnetum 

Poprawa struktury 

gatunkowej i 

wiekowej 
drzewostanów oraz 

pozostawienie jak 

najwięcej martwego 

drewna. 

Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia w 

ha 

Przy pomocy 

odbiornika GPS 

Co 6 lat od daty 

zatwierdzenia 

PZO 

{746A9C47-

7B7B-4399-

A62B-
F953917ED1

BD} 

{5205BFDD-

8B05-4BB5-

ACC5-
313015826A

D5} 

RDOŚ 5 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

siedliska zajęty 

na transekcie 
Gatunki 

charakterystycz

ne 

Gatunki 

dominujące 
Obce gatunki 

inwazyjne 

Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych  

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 

Według metodyki 

PMS GIOŚ 
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5. 1134 

RóżankaRhodeussericeus

amarus 

Celem działań 

ochronnych jest 

utrzymanie siedlisk 

gatunku i jego 

liczebności w 
obecnym stanie. 

Ograniczenie 

postępującej 

eutrofizacji, która 

może wpłynąć na 
spadek liczebności 

małż z rodzaju 

skójkowatych 

niezbędnych do 

rozrodu różanki. 
Zapobieżenie 

przedostania się na 

teren obszaru 

gatunku 

inwazyjnego 
szczeżui chińskiej. 

Wyeliminowanie 

stosowania różanki 

jako żywej przynęty 

w połowach 
wędkarskich.  

Zapobieganie 

niszczenia strefy 

litoralu jezior 
(ograniczenie 

budowy pomostów, 

sztucznych plaż). 

Stan populacji Względna 

liczebność, 

struktura 

wiekowa, udział 

gatunku w 
zespole ryb i 

minogów.  

Według metodyki 

PMS GIOŚ 
 {5E69D08B-

5904-4244-

9264-

14FBFA29C8

03} 

 

RDOŚ  
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6. 1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 
Celem działań 

ochronnych jest 

powstrzymanie 

dopływu ścieków i 

dalszej eutrofizacji 
jeziora oraz 

utrzymanie 

odpowiedniego 

poziomu wody w 

Jeziorze 
Woszczelskim 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

Budowa 

kanalizacji 

opaskowej wokół 

zbiornika. Po 

wybudowaniu 
kanalizacji 

opaskowej 

likwidacja szamb 

i zakaz budowy 

nowych małych 
przydomowych 

„biologicznych” 

oczyszczalni 

ścieków.  

{E81D7036-

A1A0-49DF-

979E-

9368269C147

3} 

 

RDOŚ/gmin

a 
 

7. 1042 Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis 

Celem działań 

ochronnych jest 

utrzymanie 

odpowiedniego 
poziomu wody w 

Jeziorze 

Woszczelskim 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

odtworzenie 

urządzeń 

piętrzących na 

odpływie z 
jeziora. 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

{E81D7036-

A1A0-49DF-

979E-

9368269C147
3} 

 

RDOŚ  

8. 1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaenadispar 
Celem działań 

ochronnych jest 

utrzymanie 

ekstensywnej 

gospodarki w 
kompleksie łąk w  

pd. części obszaru 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

Ekstensywne 

koszenie co kilka 

lat. Zbiór siana 

jesienią, po 

przekwitnięciu 
roślin. Wysokość 

koszenia nie 

mniej niż 10 cm. 

{30ADBA66-

8C3B-4B93-

AFEB-

C3CC9C8FF9

33} 

RDOŚ/uży

tkownik, 

dzierżawca

, właściciel 

 

9. 1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaenadispar 

Celem działań 

ochronnych jest 

utrzymanie 

ekstensywnej 

gospodarki w 
kompleksie łąk w  

pd. części obszaru 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

Wypas bydła w 

wieku 0,5 – 1 rok. 

Od 01.05 wypas 8 

sztuk do 1 roku, 

od 20.07 wypas 8 
sztuk do 1 roku i 

4 sztuk powyżej 1 

roku. 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

{30ADBA66-

8C3B-4B93-

AFEB-

C3CC9C8FF9

33} 

RDOŚ/uży

tkownik, 

dzierżawca

, 

właściciel. 
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10. 1166 Traszka 

grzebieniasta 

Trituruscristatus 

Celem działań 

ochronnych jest 

powstrzymanie 

dopływu ścieków i 

dalszej eutrofizacji 
jeziora  

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

Budowa 

kanalizacji 

opaskowej wokół 

zbiornika. Po 

wybudowaniu 
kanalizacji 

opaskowej 

likwidacja szamb 

i zakaz budowy 

nowych małych 
przydomowych 

„biologicznych” 

oczyszczalni 

ścieków.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

{041310BE-

43B3-4F86-

8518-

EFAF13510F3

1} 
{033C4A99-

A417-4690-

BB79-

CDABB0B93

407} 

RDOŚ/gmin

a 
 

11. 1166 Traszka 

grzebieniasta 

Trituruscristatus 

Celem działań 

ochronnych jest 

utrzymanie 

odpowiedniego 
poziomu wody w 

Jeziorze 

Woszczelskim 

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

odtworzenie 

urządzeń 

piętrzących na 

odpływie z 
jeziora. 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

{041310BE-

43B3-4F86-

8518-

EFAF13510F3
1} 

{033C4A99-

A417-4690-

BB79-

CDABB0B93
407} 

RDOŚ  

12. 1188 Kumak nizinny 

Bombinabombina 
Celem działań 

ochronnych jest 
powstrzymanie 

dopływu ścieków i 

dalszej eutrofizacji 

jeziora  

według zaleceń 

przewodnika 
metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 
PMŚ GIOŚ 

Budowa 

kanalizacji 
opaskowej wokół 

zbiornika. Po 

wybudowaniu 

kanalizacji 

opaskowej 
likwidacja szamb 

i zakaz budowy 

nowych małych 

przydomowych 

„biologicznych” 
oczyszczalni 

ścieków.  

Cały  okres 

obowiązywania 
PZO 

{EE369684-

059C-4E50-
8DD8-

C3303D9A40

1D} 

{E1087696-

3E61-4BF7-
8A3E-

FFFBB4C3E8

51} 

{5A05D0C2-

7827-40F1-
BD08-

F8A2B8B741

AC} 

RDOŚ/gmin

a 
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13. 1188 Kumak nizinny 

Bombinabombina 

Celem działań 

ochronnych jest 

powstrzymanie 

dopływu ścieków i 

dalszej eutrofizacji 
jeziora  

według zaleceń 

przewodnika 

metodycznego 

Zgodnie ze 

wskaźnikami 

PMŚ GIOŚ 

Budowa 

kanalizacji 

opaskowej wokół 

zbiornika. Po 

wybudowaniu 
kanalizacji 

opaskowej 

likwidacja szamb 

i zakaz budowy 

nowych małych 
przydomowych 

„biologicznych” 

oczyszczalni 

ścieków.  

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

{EE369684-

059C-4E50-

8DD8-

C3303D9A40

1D} 
{E1087696-

3E61-4BF7-

8A3E-

FFFBB4C3E8

51} 
{5A05D0C2-

7827-40F1-

BD08-

F8A2B8B741

AC} 

RDOŚ/gmin

a 
 

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

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych, to należy je umieścić w poniższym zestawieniu. 

L.p. 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) 

1. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 

 

Umieścić zapis: lokalizacja zabudowy letniskowej w powiązaniu z istniejącym układem osadn i-
czym wsi tylko za zgodą(opinią RDOŚ). Konieczne postawienie dostępu do linii brzegowej. Ko-
nieczna OOS. 
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2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Umieścić zapis: Jakakolwiek zabudowa w granicach obszaru lub w bezpośrednim sąsiedztwie ( w 
tym rekreacyjna) wymaga OOS. Zgodnie z PZO dla obszaru Natura 2000. 

3. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Polityka przestrzenna w odniesieniu do obszarów R - umieścić zapis:konieczne wykonanie OOS. 

4. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowania realizacyjne dla wsi Chrzanowo (w 
tym eksploatacja kruszyw, rekultywacja terenów powyrobiskowych) - umieścić zapis: Konieczna 
OOS. Zgodnie z PZO dla obszaru Natura 2000  
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5. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowania realizacyjne dla wsi Małknie - 
umieścić zapis: Konieczna OOS. Zgodnie z PZO dla obszaru Natura 2000 

 

6. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowania realizacyjne dla wsi Woszczele - 
umieścić zapis: Konieczna OOS. Zgodnie z PZO dla obszaru Natura 2000  

7. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

Do zapisu "Dążyć należy do rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej (małe elek-
trownie wodne, wiatraki), co pozwoli na zmniejszenie importu energii liniami przesyłowymi, obn i-
żenie kosztów zakupu tej energii oraz poprawę krajobrazu przyrodniczego" dodać - Konieczna OOS. 
Zgodnie z PZO dla obszaru Natura 2000. Należy pozostawić pas minimum 3 km od granicy obszaru 
wolny od wiatraków. 

 



 
 

67 

 

8. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY EŁK 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 
Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r.  
z późniejszymi zmianami UCHWALONA 
UCHWAŁĄ NR LIII/408/2013 RADY 
GMINY EŁK Z DNIA 26 czerwca 2013r. 
 

W rozdziale: OBSZARY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLA-
NÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, dodać zapis: Konieczna OOS. Zgodnie z 
PZO dla obszaru Natura 2000 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony  

Nie zachodzą 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic  

Nie dotyczy granic. SDF w załączniku. 

 
 

L.p. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1. brak 

różanki 

Wpisanie różanki do 

SDF z oceną C 

Gatunek występujący w obszarze, tworzy liczną i stabilną populację   

2 Trzy 

powierzchni

e siedliska 

6510 

Usunięcie dwóch 

powierzchni sied liska 

9510. Pozostaje jedna 

powierzchnia na 

wyspie jeziora 

Woszczelskiego. 

Dwie powierzchnie siedliska n iżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, w północnej części jeziora, 

przy  dopływie, są zbyt intensywnie użytkowane. Zaobserwowano częste koszenie i dosiewanie gatunków roślin  łąkowych i 

pastwiskowych. 
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W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru)  

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

ogólna.pdf zmian Granica bez zmian. 

  

  

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B  

  

 
 

  

 
Moduł C 

  

1 Postulat dotyczący skanalizowania wszystkich wsi leżących 
w bezpośredniej zlewni jeziora Woszczelskiego.  

Użytkownik rybacki 
jeziora Woszczelskiego i 
Sołtys wsi Grabnik.  

Wykonawcy zgodzili się z postulatem i został on 
uwzględniony w PZO.  

2 Prowadzenie gospodarki rybackiej za pomocą sprzętu 
ciągnionego do izobaty 1,5 m.  

Użytkownik rybacki 
jeziora Woszczelskiego  

Wykonawcy zgodzili się z postulatem i został on 
uwzględniony w PZO.  
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3 Wniosek o możliwość połowów ryb za pomocą prądu 

elektrycznego w litoralu jeziora. 

Użytkownik rybacki 

jeziora Woszczelskiego  

Wykonawcy zgodzili się z postulatem i został on 

uwzględniony w PZO.  

4 Wniosek o dopuszczenie możliwości udrażniania rzeki 
Młynka Woszczelska. 

Zarząd Melioracji Wykonawcy zgodzili się z wnioskiem, pod 
warunkiem usuwania z koryta rzeki, tylko tych 

przeszkód, które powodują nadmierne piętrzenie 
wody. Wniosek został uwzględniony w PZO. 

5 Zasypywanie gruzem brzegów jeziora i strefy przybrzeżnej.  Nadleśnictwo Ełk Wykonawcy uwzględnili to zagrożenie w PZO. 
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