
WarMaz PZO Aleje Pojezierza Iławskiego
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru ALEJE POJEZIERZA ILAWSKIEGO
Kod obszaru PLH280051

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie Iława(gmina miejska), Powiat: Iławski(woj. warmińsko-mazurskie)
Susz(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Iławski(woj. warmińsko-mazurskie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 377.25
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2013-06-20
Termin zatwierdzenia Planu

Koordynator Planu Wojciech Nowakowski
Planista regionalny Iwona Mirowska-Ibron
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Brak krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywających się z obszarem, które powodują wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu

Teren objęty PZO: Obszar Natura 2000 ALEJE POJEZIERZA ILAWSKIEGO o powierzchni 377.25 (ha)
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Obszar Natura 2000 ALEJE POJEZIERZA ILAWSKIEGO (Obszar Natura 2000)
Przeźroczysty - PK Pojezierza Iławskiego (Park krajobrazowy) - Obszar niewyłączony

Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1.Opis obszaru Aleje Pojezierza Iławskiego PLH2800511.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Aleje Pojezierza Iławskiego został wyznaczony w związku z wymogiem wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy 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.). 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, czyli w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220., ze zm.).

Teren obszaru nie pokrywa się z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego. W związku z tym, w odniesieniu do tego obszaru nie ma zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy o
ochronie przyrody, który daje możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części.

Zgodnie z art. 28 ustawy 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 na
danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania.

W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, zobowiązany jest kierować się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania
do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

2.Przedmioty ochrony1.
 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita
 

3.Obszar objęty Planem1.
Obszar obejmuje sieć alei i szpalerów drzew na terenie gmin Susz i Iława. Ciągnie się on wzdłuż dróg wojewódzkich 521, 520 i 515, obejmuje również sieć dróg gminnych o różnej nawierzchni oraz alei śródpolnych. W
skład obszaru wchodzą również pomnikowe aleje drzew i przypałacowe parki.

4.Znaczenie Planu, jego cele, powstawanie oraz skutki.1.
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. L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, tryb
sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186).

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem przy zarządzaniu zasobami przyrodniczymi dla ochrony których, zostały utworzone obszary sieci Natura 2000. Tworzy on podstawę do prowadzenia działań
ochronnych siedlisk oraz gatunków zwierząt, wskazując podmioty odpowiedzialne za wykonanie jego założeń. Dokument ten jest sporządzany na okres dziesięciu lat, obejmuje on m.in. ocenę stanu ochrony przedmiotów
ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne i może w sposób bezpośredni oddziaływać na organy administracji, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych jak i właścicieli
nieruchomości czy przedsiębiorców działających na chronionym terenie.
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Plan zadań ochronnych dla obszaru Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 ustanawia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie projektu planu zadań ochronnych wykonanego przez
konsorcjum firm Adasa Sistemas S.A.U. oddział w Polsce oraz Bioexperts Wojciech Nowakowski.

5.Spotkania dyskusyjne1.
W toku prac nad planem zadań ochronnych, zorganizowano 2 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, składający się z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej i zainteresowanych osób prowadzących
działalność w obrębie obszaru Natura 2000. Spotkania dyskusyjne odbyły się w Jerzwałdzie 05.11.2013 i 26.11.2013.

6.Informacja publiczna1.

Podczas procesu planistycznego, by zapewnić możliwość udziału wszystkich zainteresowanych stron, projekt planu zostanie
opublikowany za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://pzo.gdos.gov.pl/).
Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/. Po zakończeniu prac nad planem, jego ostateczna wersja zostanie podana do publicznej
wiadomości i poddana procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop. przemieszczająca
się

Pop.
zimująca

Ocena pop. /
Stopień

reprezen.
Ocena st.

zach.
Ocena izol. /

Pow. względna
Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

Z1 1084 Pachnica
dębowa

Osmoderma eremita B A B A przedmiot ochrony
objęty planem

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

W ramach prac nad projektem POIS. 05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” zorganizowana została strona internetowa, gdzie są zamieszczane dane
wynikające z prac nad projektem planu zadań ochronnych. Uwagi do projektowanego planu zadań ochronnych można zgłaszać na adres: pzo@rdos.olsztyn.pl. Ponadto umożliwiono konsultacje społeczne za pomocą
Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (http://pzo.gdos.gov.pl). Więcej informacji o projekcie planu zadań ochronnych Natura 2000 można znaleźć na stronie:
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=93 Ponadto w związku z realizacją projektu Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) ds. tworzenia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Aleje Pojezierza Iławskiego” PLH 280051, składający się z przedstawicieli kluczowych zainteresowanych podmiotów, tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt
Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu, a także eksperci przyrodnicy. W ramach prac ZLW zorganizowano 2 jednodniowe spotkania w formie warsztatów, odbyły się
one w 05.11.2013 i 26.11.2013 w Jerzwałdzie. Informacja o spotkaniach ZLW została przekazana zainteresowanym listownie. Dodatkowo ukazało się ogłoszenie w prasie lokalnej, które informowało o rozpoczęciu prac
nad planem, a ponadto rozesłano obwieszczenia do gmin, gdzie zostały one udostępnione opinii publicznej. Informacje te zamieszczono również stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Celem warsztatów, było wypracowanie wspólnej wizji ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotu ochrony, wiedzę naukową oraz znajomość lokalnych
uwarunkowań tego obszaru. Omówiono zarówno wymagania chronionego gatunku, aktualny stan zachowania, zagrożenia jak i cele, które można przyjąć za realne. Dyskusja dotyczyła różnych działań jakie należy podjąć
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w celu utrzymania obecnego dobrego stanu zachowania. Listę osób/podmiotów uczestniczących w spotkaniach ZLW przedstawia tab.1.8. W spotkaniach ZLW uczestniczyły osoby reprezentujące różne środowiska, m.in.:
samorządowcy, leśnicy, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Członkowie ZLW zostali poproszeni o udostępnianie informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i
kulturowych, które mogłyby być pomocne w stworzeniu planu zadań ochronnych. Po drugim warsztacie udostępniono członkom ZLW dokument będący projektem planu wraz z prośbą o zamieszczenie pytań i uwag.
Otrzymane uwagi oceniono – sposób rozpatrzenia szczegółowo opisany jest w tabeli 11. Po zamieszczeniu projektu Planu na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie w ciągu 21 dni od daty opublikowania istnieje
możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej do przedstawionego dokumentu na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub drogą
elektroniczną na adres: pzo@rdos.olsztyn.pl.

 

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

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

1 Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa warmińsko-
mazurskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie

Ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn

Tel. (89) 521 90 00

2 Starostwo Powiatowe w Iławie Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony
środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w tym zakresie, uproszczone plany
urządzania lasu

Ul. Andersa 2a, 14-200
Iława

Tel. (89) 649 07 00 sekretariat@powiat-
ilawski.pl

3 Gmina Iława 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 miasta i gminy, tworzenie indywidualnych form ochrony przyrody

Ul. Andersa 2a, 14-200
Iława

Tel. (89) 649 08 00 e-mail: gmina@gmina-
ilawa.pl

4 Gmina Susz 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 miasta i gminy, tworzenie indywidualnych form ochrony przyrody

Ul. Józefa Wybickiego 6,
14-240 Susz

Tel. (55) 278 60 15 e-mail: susz@susz.pl

5 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Olsztynie

Opracowywanie programów działania, koordynowanie i wspomaganie działań w przypadku klęsk
żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska leśnego, opracowywanie programów
naprawczych i rozwojowych oraz nadzór nad ich wykonaniem, prognozowanie zjawisk i procesów
zachodzących w gospodarce leśnej, ustalaniu wskaźników do planów rocznych i wieloletnich dla
jednostek organizacyjnych, organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz nadzorowanie jednostek w
zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki leśnej

Ul. Kościuszki 46/48, 10-
959 Olsztyn

Tel. (89) 527 21 70 e-mail:
rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

6 Nadleśnictwo Susz Realizacja zadań ochronnych, koordynacja prac związanych z selekcję i nasiennictwem,
szkółkarstwem, hodowlą lasu, ochroną lasu (w tym ochroną przeciwpożarową), ochroną środowiska i
zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania
lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, ewidencja gruntów, sposoby
udostępniania lasu

Ul. Piastowska 36B, 14-240
Susz

Tel. (55) 278 60 20 e-mail:
susz@olsztyn.lasy.gov.pl

7 Nadleśnictwo Iława Realizacja zadań ochronnych, koordynacja prac związanych z selekcję i nasiennictwem,
szkółkarstwem, hodowlą lasu, ochroną lasu (w tym ochroną przeciwpożarową), ochroną środowiska i
zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania
lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, ewidencja gruntów, sposoby
udostępniania lasu

Ul. Królowej Jadwigi 30,
14-200 Iława

Tel. (89) 648 40 94 e-mail:
ilawa@olsztyn.lasy.gov.pl

8 Zespół Parków Krajobrazowych
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze parku, ochrona dziko żyjących gatunków i ich
siedlisk, szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat chronionych gatunków, oraz zagrożeń dla ich
bytowania, zbieranie danych

Jerzwałd 62, 14-233
Jerzwałd

Tel. (89) 758 85 27 e-mail: park-
jeziorak@pro.onet.pl

9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, monitoring jakości środowiska. Ul. 1 Maja 13b, 10-117
Olsztyn

Tel. (89) 522 08 00 e-mail:
sekretariat@wios.olsztyn.pl

10 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Olsztynie

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad obszarami sieci Natura
2000, promocja i udostępnianie informacji w tym zakresie

Ul. Dworcowa 60, 10-437
Olsztyn

Tel. (89) 537 21 00 e-mail:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
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11 Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie instrumentów współfinansowanych z
budżetu Unii Europejskiej, udzielanie pomocy ze środków krajowych, wdrażanie i wykonywanie polityki
rolnej

Ul. św. Wojciecha 2, 10-
038 Olsztyn

Tel. (89) 521 09 20

12 Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Olsztynie

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej; programowanie, planowanie i nadzór nad
wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

ul. Partyzantów 24, 10-526
Olsztyn

13 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Zarządzanie i trzymanie dróg powiatowych; opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania,
ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowanie, utrzymywanie nawierzchni, realizacja
zadań w zakresie inżynierii ruchu, prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, wykonywanie
robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niekorzystnym
przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania
dróg,

ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 37, 14–200
Iława

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt
1 Iwona Mirowska - Ibron Planista Regionalny RDOŚ Olsztyn iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 89 53 72 109
2 Paweł Boratyński Koordynator Planu, Ekspert ds. entomologii Wykonawca boratynski@bioexperts.pl 502 270 437
3 Artur Barański Przedstawiciel RDOŚ RDOŚ Olsztyn artur.baranski.olsztyn@rdos.gov.pl 89 53 72 120
4 Mariola Matuszek Przedstawiciel RDOŚ RDOŚ Olsztyn mariola.matuszek.olsztyn@rdos.gov.pl 896410213
5 Krzysztof Polewko Przedstawiciel RDOŚ RDOŚ Olsztyn krzysztof.polewko.olsztyn@rdos.gov.pl 0895273119
6 Justyna Salmanowicz Przedstawiciel gminy Gmina Iława j.salmanowicz@gmina-ilawa.pl 856490820
7 Milena Ratajczak Przedstawiciel LP Nadleśnictwo Iława milena.ratajczak@olsztyn.lasy.gov.pl 896483547
8 Kamila Makowska-Latos Przedstawiciel LP Nadleśnictwo Susz susz@olsztyn.lasy.gov.pl 0552427206
9 Jarosław Szustkowski Przedstawiciel LP Nadleśnictwo Iława milena.ratajczak@olsztyn.lasy.gov.pl 896483547
10 Krystyna Markunas Przedstawiciel instytucji zarządzającej melioracją Zarząd Melioracji Iurządzeń Wodnych Olsztyn k.markunas@zmiuw.pl 895217115
11 Ewa Kamrowska Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Iława pzdilawa4@op.pl 896448063
12 Robert Wegiera Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Iława Od.susz@onet.pl 512786186
13 Edward Drozdowski Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Iława Od.susz@onet.pl 512786186
14 Karolina Waraksa Przedstawiciel Zarządu Dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn karolina.waraksa@zdw.olsztyn.pl 895261916
15 Tadeusz Markos Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich tmarkos@wp.pl 89758527
16 Alina Rodziewicz Przedstawiciel Parku Krajobrazowego Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich alina.rodziewicz-x1@wp.pl 651388565

 

Etap II Opracowanie projektu Planu
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Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

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

1 Materiały publikowane Hołdyński Cz., Krupa
M. (red.). 2009.
Obszary Natura 2000 w
województwie
warmińsko-mazurskim.
Wydawnictwo Mantis,
Olsztyn.

Przegląd
obszarów
Natura 2000 na
terenie woj.
war.maz.

Wysoka. Opis
siedlisk i gatunków
przyrodniczych
objętych Dyrektywą
Siedliskową
zinwentaryzowanych
w 2008 roku na
potrzeby WZS.

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

2 Materiały publikowane Oleksa A., Szwałko P.,
Gawroński R. 2003.
Pachnica Osmoderma
eremita (Scopoli, 1763)
(Coleoptera:
Scarabaeoidea) w
Polsce. Występowanie,
zagrożenia i ochrona.
Roczniki Naukowe
Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody
„Salamandra”, 7: 101-
123.

Publikacja
naukowa
opisująca
przedmiot
ochrony

Średnia. Istotne
informacje
dotyczące ochrony

biblioteka 

3 Materiały publikowane Oleksa A., Ulrich W.,
Gawroński R. 2007.
Host tree preferences
of hermit beetles
(Osmoderma eremita
Scop., Coleoptera) in a
network of rural
avenues in Poland.
Polish Journal of
Ecology, 55 (2): 315-
323.

Publikacja
naukowa
opisująca teren
ochrony i
przedmiot
ochrony

Duża, szczegółowe
informacje dot
chronionego
obszaru i gatunku.

biblioteka 
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4 Materiały publikowane Oleksa A.2008.
Pachnica dębowa –
Osmoderma eremita
Scopoli, 1763.
Monitoring gatunków i
siedlisk przyrodniczych
ze szczególnym
uwzględnieniem
specjalnych obszarów
ochrony siedlisk
Natura 2000.
Metodyka monitoringu
– Przewodniki
metodyczne. Instytut
Ochrony Przyrody PAN.
Kraków.

Publikacja
metodyczna

Istotne informacje
dotyczące metodyki
prac terenowych
nad pachnicą.

biblioteka 

5 Materiały publikowane GIOŚ Wyniki
monitoringu pachnica
dębowa

publikacja Duża. Istotne
informacje
dotyczące stanu
zachowania
przedmiotu ochrony
w dwóch punktach
na terenie
chronionego
obszaru

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_osmoderma_eremita.pdf 

6 Materiały publikowane Oleksa A., Gawroński
R., 2008. Wpływ
pogody i pory dnia na
aktywność pachnicy
dębowej (Osmoderma
eremita Scop.) oraz ich
konsekwencje dla
monitoringu. Parki
Narodowe i Rezerwaty
Przyrody, 27 (3): 63-73

Publikacja
metodyczna

Istotne informacje
dotyczące wpływu
pogody na metodyki
prace terenowe nad
pachnicą.

biblioteka 

7 Materiały publikowane Oleksa A, 2010.
Pachnica dębowa. (ss.
90-111) [w:]
Przewodnik
metodyczny
monitoringu gatunków
chronionych Dyrektywą
Siedliskową. Biblioteka
Monitoringu
Środowiska

Publikacja
metodyczna

Istotne informacje
dotyczące metodyki
prac terenowych
nad pachnicą.

biblioteka 
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8 Materiały publikowane Kubisz D. 2004.
Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763).
Pachnica dębowa. 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
metodyczny.
Ministerstwo
Środowiska, Warszawa,
T. 6 s. 111-114.

Publikacja
metodyczna

Istotne informacje
dotyczące metodyki
prac terenowych
nad pachnicą.

biblioteka 

9 Plany/programy/strategie/projekty Program kształtowania
zadrzewień
przydrożnych dla
gminy Susz

Dokument o
dużym
znaczeniu.
Bardzo
szczegółowy
opis alei na
terenie gminy
Susz, wraz z
proponowanymi
działaniami
ochronnymi

Bardzo duża http://wrzutnia.eko.org.pl/drogi%20dla%20natury/programy-zadrzewieniowe/Susz_program_zadrzewieniowy-gmina-gotowy.pdf 

10 Raporty Raport eksperta z pac
w ramach
Wojewódzkiego
Zespołu
Specjalistycznego ds.
Sieci Natura 2000 w
Województwie
Warmińsko-Mazurskim.
A Oleksa

Duża ilość
podstawowych
danych
dotyczących
obszaru
ochrony oraz
przedmiotu
ochrony

Duża. Podstawowy
materiał
referencyjny.

Dane otrzymane od RDOŚ 

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane nieopublikowane oraz informacje ustne.

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Najczęściej występującym gatunkiem drzewa w alejach jest lipa (w większości drobnolistna Tilia cordata), stanowiąca ok. 52% wszystkich drzew. Znaczny jest także udział jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior (ok. 11%),
klonu zwyczajnego Acer platanoides (ok. 10%) i dębu szypułkowego Quercus robur (ok. 10%). Pozostałe gatunki (klon pospolity Acer platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus, kasztanowiec Aesculus sp., grab
pospolity Carpinus betulus, topola Populus sp., brzoza brodawkowata Betula pendula, robinia pseudoakacja Robinia pseudoacacia) stanowią łącznie 17% drzew. Większość poboczy dróg przy drogach gruntowych w ciągu
sezonu wegetacyjnego nie jest koszona, co sprawia, że w terenie zdominowanym przez grunty orne stanowią one ważne refugium bezkręgowców. Krzaczaste zarośla wzdłuż dróg stanowią ważne miejsca lęgowe dla
ptaków (gąsiorek, jarzębatka).
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Aleje Pojezierza Iławskiego oprócz walorów przyrodniczych mają duże znaczenie jako godne zachowania świadectwo historii. W Szymbarku znajdują się ruiny zamku biskupów pomezańskich otoczone naturalistycznymi
założeniami parkowymi o wyraźnie zaznaczonym układzie przestrzennym w formie alei i szpalerów z dużą liczbą drzew starych. Niedaleko zamku rośnie sosnowa pomnikowa "Aleja Napoleońska", która liczy ok. 90 drzew
o obwodach pni od 50 do 380 cm. Ruiny barokowego pałacu von Finckensteinów w Kamieńcu również otaczają założenia parkowe z czytelnymi jeszcze alejami i szpalerami starych drzew głównie lip, grabów,
kasztanowców.

Na terenie Alei Pojezierza Iławskiego odnotowano co najmniej 23 gatunków chrząszczy rzadkich w Polsce bądź uwzględnionych na krajowej liście gatunków zagrożonych, w tym 4 gatunków chronionych (oprócz pachnicy
dębowej Osmoderma eremita, także ciołek matowy Dorcus parellelipipedus, tęgosz rdzawy Elater ferrugineus i kusak Velleius dilatatus). Na podkreślenie zasługuje liczne występowanie na dwu stanowiskach tęgosza
rdzawego Elater ferrugineus, największego krajowego przedstawiciela chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Gatunek ten objęty jest ochroną gatunkową, a także został włączony do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i
znalazł się na czerwonej liście gatunków zagrożonych z kategorią VU.

Próchnowiska w dziuplach drzew są wykorzystywane jako miejsca inkubacji jaj przez zaskrońce Natrix natrix. Aleje przydrożne, szpalery drzew stanowią siedlisko licznych przedstawicieli porostów nadrzewnych objętych
ochroną, wśród których notowano gatunki chronione tj. odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea,
brodaczka kępkowa Usnea hirta, obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum i mąkla tarniowa Evernia prunasti.

Aleje mają także ważne znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Krzewy rosnące wzdłóż wzdłuż dróg stanowią ważne miejsca lęgowe dla dwu gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
(gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nissoria).

Zagrożeniem dla tego obszaru jest wycinka zadrzewień, zwłaszcza podczas modernizacji dróg. Wybiórcze usuwanie pojedynczych starych okazów drzew, szczególnie istotnych dla pachnicy, uzasadniane względami
poprawy bezpieczeństwa. Zasolenie poboczy dróg spowodowane zimowym ich utrzymaniem, co powoduje stopniowe zamieranie drzew. Ostatnio w związku z pracami na drodze wojewódzkiej 521 wzrasta presja na tzw
"inwestycyjną wycinkę" drzew związaną z profilowaniem nawierzchni, budową nowych zatok na przystankach, przepustów pod drogą itd. Jest to jednak zagrożenie jednorazowe, jak szacują drogowcy po modernizacji tej
drogi przez 20 lat nie będzie istniała konieczność podobnych wycinek. Usuwanie drzew będzie miało miejsce tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Dodać należy, że istnieją plany zadrzewień zarówno dla gminy
susz jak i dróg wojewódzkich i w najbliższym okresie będą one wdrażane.

Obszar Natura 2000 - "Aleje Pojezierza Iławskiego" obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień (w tym parków wiejskich) w krajobrazie rolniczym środkowej części Pojezierza Iławskiego, Obszar obejmuje jedno z
większych skupisk drzew zasiedlonych przez pachnicę dębową Osmoderma eremita - gatunek priorytetowy wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory oraz inne gatunki owadów związanych z drzewami próchniejącymi i dziuplastymi. W obszarze znajdują się liczne otoczone alejami odcinki dróg gruntowych. W szczególności są to drogi łączące dawne
majątki ziemskie w okolicach Kamieńca, Szymbarku i Gardzienia. Ponadto, ciągłość środowisk pachnicy dębowej jest zapewniona dzięki włączeniu alei w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 515, 520 i 521 oraz kilku
odcinków dróg powiatowych. Aleje te występują zarówno przy gruntowych drogach śródpolnych, jak i asfaltowych.

Na terenie Alei Pojezierza Iławskiego odnotowano co najmniej 23 gatunki chrząszczy rzadkich w Polsce bądź uwzględnionych na krajowej liście gatunków zagrożonych, w tym 4 gatunki chronione (Elater
ferrugineus,Dorcus parallelopipedus, Velleius dilatatus, Oryctes nasicornis, Agrilus auricollis Acritus minutes, Allecula renana, Amphotis marginata, Batrisodes adnexus, Chlorophorus herbstii,Drapetes mordelloides,
Euconnus maeklinii, Euplectus bonvouloiri,Exocentrus lusitanus, Hymenorus doublieri, Necydalis major, Nossidium pilosellum ,Ovalisia rutilans, Platydema violaceum,Protaetia lugubris, Rhamnusium bicolor, Tetrops
starki). Aleje przydrożne znajdujące się w rozpatrywanym obszarze mają ważne znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Krzaczaste zarośla wzdłuż dróg stanowią ważne miejsca lęgowe dla dwu gatunków ptaków
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nissoria).

Część obszaru zlokalizowana w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, która stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego. Najstarsze fragmenty alei w okolicy Kamieńca, Szymbarku i
Gardzienia chronione jako pomniki przyrody. Tą formą ochrony w chwili obecnej są objęte następujące aleje:

- Aleja Napoleońska w Szymbarku (1957 r)

- Aleja śródpolna prowadząca ze wsi Gardzień do starego koryta rzeki Osy w stronę Szymbarka (2001 r.),

- Aleja śródpolna prowadząca ze wsi Gardzień od starego koryta rzeki Osy w stronę Szymbarka do skraju oddz. 94A (L-ctwo Gardyny, N-ctwo Iława, 2007 r.)

- Śródpolna aleja o długości ok. 3 km prowadząca z miejscowości Kamionka w stronę Szymbarka wzdłuż jeziora Szymbarskiego (2007 r.)

- Aleja prowadząca od miejscowości Szymbark w kierunku wschodnim od szosy Iława - Susz do drzewostanu oddz. 180 (N-ctwo Iława, 2007 r.)

- Aleja od lasu oddz. 94 (N-ctwo Iława, L-ctwo Gardyny) w kierunku północno-zachodnim do szosy Iława – Susz (2007 r.)

- Aleja z miejscowości Zieleń do Olbrachtowa (2007 r.)
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- Śródpolna aleja prowadząca od miejscowości Kamieniec w kierunku północno - wschodnim do lasu (2007 r.)

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Lasy Skarb Państwa 0 0

Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 77.93 20.70

Grunty orne Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 226.53 60.06
Inne 0 0

Łąki trwałe Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 9.17 2.43
Inne 0 0

Pastwiska trwałe Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Sady Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty pod stawami Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Nieużytki Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0
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Wody stojące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Wody płynące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty zabudowane Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 7.65 2.02

Inne Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 55.83 14.79

 

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE [ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu
Lasy Skarb Państwa 0

Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Sady Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Wody Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -
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Tereny zadrzewione lub zakrzewione Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Inne Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna za

przygotowanie
planu/programu/wdrażanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogące
mieć wpływ na przedmioty ochrony

Przedmioty ochrony
objęte wpływem

opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub

kompensujących

1 Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Iława Część II Kierunki zagospodarowania
przestrzennego

Rada Miejska w Iławie Konieczność modernizacji drogi 521 do klasy G, i
budowa obwodnicy miasta Iława

Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Nie wymieniono, istotne jest
wskazanie zawarte w
dokumencie, że wszelkie prace
związane z inwestycjami na
terenie gminy mają odbywać
się w sposób możliwie mało
kolidujący z potrzebami
ochrony przyrody w tym
obszaru Natura 2000 Aleje
Pojezierza Iławskiego

2 Uchwala nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25
października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Susz

Urząd Miejski w Suszu Konieczność modernizacji drogi 521 do klasy G, i
budowa obwodnicy miasta Susz

Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Nie wymieniono, istotne jest
wskazanie zawarte w
dokumencie, że wszelkie prace
związane z inwestycjami na
terenie gminy mają odbywać
się w sposób możliwie mało
kolidujący z potrzebami
ochrony przyrody w tym
obszaru Natura 2000 Aleje
Pojezierza Iławskiego

3 Uchwała nr XXXV/211/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19.
stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Susz dla działek nr 41/1,
44 (obręb 4) i działki nr 176/4.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

4 Uchwała nr XXXV/210/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19.
stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie
geodezyjnym Adamowo.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak
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5 Uchwała nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25.
września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Susz, obejmującego części obrębów
ewidencyjnych nr 1, 3, 4 i 5.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

6 Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20
grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

7 Uchwała Nr III/22/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w
Suszu

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

8 Uchwała Nr XLII/253/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26
marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie
geodezyjnym Bronowo dla działek nr 16/4 i 16/5.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

9 Uchwała Nr XXVII/195/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8
lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Susz

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

10 Uchwała Nr XIII/103/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 lutego
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Susz.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

11 Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 6 marca
2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Susz, obręb Różanki na
części działki nr 12/5.

Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak

12 Strategia Rozwoju Gminy Iława na lata 2000-2015 Urzędu Gminy w Iławie Realizacja zapisów może stanowić zagrożenie dla
przedmiotu ochrony. Z dokumentu wynika, ze
liczne drogi wymagają modernizacji i/lub remontu,
związanego m.in. z nienormatywną szerokością
dróg, które podlegać będą większej eksploatacji.

Nie wymieniono, w
domyśle Pachnica
dębowa Osmoderma
eremita

Brak

13 Uchwała Nr XXXIV/221/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9
września 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2009-2016

Urząd Miejski w Suszu Realizacja zapisów wpłynie dodatnio na stan
zachowania przedmiotu ochrony i jego siedlisk

Nie wymieniono, w
domyśle Pachnica
dębowa Osmoderma
eremita

Nie wymieniono

14 Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14
sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalne-go Programu
Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016.

Urząd Miejski w Suszu Konieczność modernizacji drogi 521 do klasy G, i
budowa obwodnicy miasta Susz

Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Nie wymieniono

15 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Susz Urząd Gminy i Miasta Susz Planowany rozwój infrastruktury komunikacyjnej i
turystycznej. Realizacja celów Planu dotyczących
ochrony przyrody może mieć pozytywny wpływ na
siedlisko przedmiotu ochrony.

Nie wymieniono, w
domyśle Pachnica
dębowa Osmoderma
eremita

Nie wymieniono, istotne jest
wskazanie zawarte w
dokumencie, że wszelkie prace
związane z inwestycjami na
terenie gminy mają odbywać
się w sposób możliwie mało
kolidujący z potrzebami
ochrony przyrody.

16 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Susz Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak
17 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko” aktualizacja na lata 2008 – 2011 z
perspektywą do roku 2015

Starostwo Powiatowe w Iławie i
Starostwo Powiatowew Ostródzie

Brak Brak Brak
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18 Program Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2011-2014 z
perspektywą na lata 2015-2018”

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju Jednym z działań jest pla-nowane" Wprowadzanie
nowych, uzupełnianie i pielęgnacja istniejących
zadrzewień oraz zakrzewień wzdłuż dróg
gminnych". Z punktu widzenia ochrony
przedmiotu ochrony jest to działanie właściwe.

Nie wymieniono,
dotyczy Pachnicy
dębowej Osmoderma
eremita

Brak

19 Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony
Środowiska Gminy Iława na lata 2011-2014 z perspektywą na lata
2015-2018”

EkoKoncept s.c Bardzo szczegółowy dokument, zawiera liczne
wskazania dotyczące oddziaływania na środowisko
zadań planowanych przez gminę. Zawiera również
błędy – modernizacja dróg i związane z tym
usuwanie drzew ma duże znaczenie dla Pachnicy
dębowej – powoduje utratę siedlisk tego gatunku
(str. 195, p.7.2.3)

Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Brak

20 Uchwała Nr IV/135/ 2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony
Środowiska Gminy Iława na lata 2011 – 2014 z perspektywą na
lata 2015 – 2018”

Rada miejska w Iławie Jednym z działań jest pla-nowane" Wprowadzanie
nowych, uzupełnianie i pielęgnacja istniejących
zadrzewień oraz zakrzewień wzdłuż dróg
gminnych". Z punktu widzenia ochrony
przedmiotu ochrony jest to działanie właściwe.

Nie wymieniono,
dotyczy Pachnicy
dębowej Osmoderma
eremita

Brak

 

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

L.p. Przedmiot
ochrony

Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze Stopień rozpoznania Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do wyłączenie z prac terenowych

Owady
1 1084 Pachnica

dębowa
A 86 Zobacz na mapie Zadowalający. Skontrolowano

wszystkie aleje na terenie
obszaru. Na części z nich nie
stwierdzono pachnicy (patrz
tabele poniżej)

Wykonano ekspertyzę terenową w lipcu i na początku sierpnia 2013. W okresie tym możliwa jest
obserwacja dorosłych osobników przebywających poza dziuplami. Prace trzech dwuosobowych
zespołów trwały łącznie 32 dni. Stosowano metodykę GIOŚ, polegającą na kontroli dostępnych dziupli
oraz obserwacji samców wabiących samice. W trakcie prac wyszukiwano dziuple w drzewach
(najczęściej lipach i dębach) o średnicy powyżej 30 cm i badano, czy są w niej odchody larw, kokolity
bądź stadia rozwojowe gatunku. Obserwacje samców przebywających poza dziuplami prowadzono w
upalne dni w godzinach 14-18.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Capinetum)

Charakterystyka ogólna

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje lasy liściaste z udziałem i dynamicznym rozwojem graba, z grądowym runem, pozbawionym jednak gatunków o kontynentalnym typie zasięgu, występujących na Pomorzu.
Definicja siedliska 9160 niemal dokładnie odpowiada zespołowi roślinnemu Stellario-Carpinetum. Typowy grąd subatlantycki to las dębowo-grabowy lub bukowo-dębowo-grabowy, zazwyczaj o skąpym runie. Runo składa
się głównie z gatunków typowych dla całej grupy lasów dębowo-grabowych, jak np. gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, zawilec gajowy Anemone nemorosa, fiołek leśny
Viola reichenbachiana, wiechlina gajowa Poa nemoralis, przytulia wonna Galium odoratum, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, prosownica rozpierzchła Milium effusum. Płaty występujące w szczególnych sytuacjach
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terenowych i siedliskowych albo też płaty zniekształcone, mogą jednak mieć fizjonomię i strukturę florystyczną nieco odmienną od tego typowego obrazu. Przejście między grądami subatlantyckimi (siedlisko 9160) a
żyznymi buczynami (siedlisko 9130) jest płynne i rozróżnienie tych siedlisk może stwarzać trudności. Skład drzewostanu nie jest przy tym dobrym kryterium: istnieją grądy z dominacją buka w drzewostanie, a przy tym
niemal zupełnie pozbawione graba (np. wyciętego w ramach dawniejszej gospodarki leśnej). Rozróżnienie grądów od buczyn jest szczególnie trudne, gdy runo jest słabo wykształcone lub nie ma go w ogóle. W klasyfikacji
siedlisk leśnych grąd subatlantycki występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu wyróżniają dla tego ekosystemu typy lasów: bukowo-grabowo-dębowy las mieszany świeży,
bukowo-grabowo-dębowy las mieszany wilgotny, bukowo-grabowo-dębowy las świeży i bukowo-grabowo-dębowy las wilgotny.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1) (na podstawie Listy rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ)

Ranga w obszarze - siedlisko zajmujące małe powierzchnie w obszarze - ranga niska.

Stan zachowania w obszarze – D (dane z SDF); D (dane po weryfikacji)

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe)
Charakterystyka ogólna

Typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe, wierzby białej i kruchej oraz topoli
białej i czarnej. Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych.
Głównym czynnikiem ekologicznym decydującym o specyfice łęgów są warunki wodne – w tym w szczególności związane z pionowym i
poziomym ruchem wód. W drzewostanie, jako gatunki typowe dla siedliska występują: olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, wierzba biała Salix alba, wierzba krucha Salix fragilis, topola biała Populus alba, topola czarna Populus nigra. W
runie obecne są: wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, turzyca długowłosa Carex elongata,
turzyca dzióbkowata Carex rostrata, świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium
alternifolium, leszczyna zwyczajna Corylus avellana, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia
czepna Galium aparine, przytulia błotna Galium palustre, kuklik zwisły Geum rivale, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere,
gajowiec żółty Lamiastrum galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica
pospolita Lythrum salicaria, czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, czyściec leśny Stachys silvatica,
gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej
typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ)

Ranga w obszarze – siedlisko nielicznie występujące, ranga niska.
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita

Charakterystyka

Gatunek dużego chrząszcza z rodziny żukowatych. Relikt lasów pierwotnych, ściśle związany ze starymi, dziuplastymi drzewami. Owady dorosłe mają długości od 22 do 32 mm, sporadycznie do 40 mm, brunatne,
brunatnoczarne lub czarne ze słabym oliwkowo-metalicznym połyskiem. Głowa z wydatnym, prostokątnym nadustkiem oraz parą guzków położonych u nasady czułków. Czułki krótkie, dziesięcioczłonowe, załamane, z
buławką złożoną z trzech członów. Przedplecze zaokrąglone, z podłużnym zagłębieniem w części środkowej. Pokrywy szerokie o wyraźnie zaznaczonych guzach barkowych. Wyraźny dymorfizm płciowy ujawniający się
między innymi w budowie głowy (u samca guzki u nasady czułków wyższe i połączone listewką), przedplecza (u samca bruzda na środku przedplecza znacznie głębsza i wyraźnie otoczona wypukłościami) oraz członów
przednich stóp.

Larwy pędrakowate, białawe, o ciele zgiętym na kształt litery "c". Na spodniej stronie ostatniego segmentu ciała występują równo rozproszone szczecinki. W ostatnim stadium larwy mogą osiągać masę 12 g i do 100 mm
długości.

Samica składa ok. 30 jaj. Larwy żerują wewnątrz dziupli przez 3-4 lata. Owady dorosłe również większość czasu spędzają w próchnowiskach w których się rozwijały, rzadko odbywając loty czy pobierając pokarm.
Aktywniejsze są zazwyczaj w słoneczne dni, kiedy samce chętnie przesiadują na pniach drzew w pobliżu wylotu dziupli wydzielają charakterystyczny zapach wabiący samice, od którego powstała nazwa gatunkowa tych
owadów. Pachnica dębowa jest gatunkiem narażonym na wyginięcie ze względu na zanik odpowiednich środowisk, tj. ekosystemów w znacznym stopniu nasyconych starymi, dziuplastymi drzewami.

Stan zachowania w Polsce

Jest dość szeroko rozsiedlona, zwłaszcza na ziemiach byłego zaboru pruskiego co prawdopodobnie związane jest z dawniejszym, intensywnym tworzeniem na tym obszarze zadrzewień kulturowych (np. alei przydrożnych).
Liczne stanowiska gatunku znane są z województw warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, z niektórych części województw pomorskiego,
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz z Puszczy Białowieskiej. Dużo rzadsza jest na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w większej części Mazowsza. Bezwzględnym warunkiem występowania pachnicy dębowej jest
obecność odpowiedniej liczby starych, dziuplastych drzew z obszernymi próchnowiskami, będącymi jej jedynym środowiskiem życia. Silnie preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. W niektórych częściach
kraju podstawowymi gatunkami żywicielskimi pachnicy są drzewa o wyższej podatności na próchnienie (tworzące dziuple już w wieku kilkudziesięciu lat), takie jak lipy, olsze czy wierzby głowiaste, ale zasiedlane mogą
być też inne gatunki drzew liściastych.

W Polsce pachnica dębowa podlega ochronie prawnej. Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska, objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Jest również chroniona na kanwie Dyrektywy Siedliskowej UE 92/43/EWG jako
gatunek priorytetowy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej występowanie pachnicy dębowej na danym terenie, podobnie jak obecność innych gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załącznikach
Dyrektywy Siedliskowej, może stanowić podstawę do wyznaczenia Specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000. Instrumentem prawnym na poziomie krajowym regulującym tworzenie tego typu obszarów jest
Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Polska jest także zobowiązana zapewnić przetrwanie i właściwy stan ochrony krajowych zasobów tego gatunku.

Stan zachowania w obszarze

Właściwy. Ostoja jest kluczowym obszarem dla zachowania gatunku. Gatunek występuje w dwóch głównych skupiskach koło miejscowości Szymbark i Kamieniec, oraz w rozproszeniu na terenie całego obszaru. Nie
stwierdzono go we wszystkich alejach, lecz te ciągi drzew mają znaczenie jako potencjalne siedlisko, lub korytarz ekologiczny.

Zagrożenia

Podstawowym zagrożeniem, jakie zidentyfikowano, jest usuwanie drzew związane z modernizacją dróg i wymogami bezpieczeństwa. Istotne jest również zasolenie poboczy prowadzące do zamierania korzeni oraz proces
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samoistnego wypadania drzew związany z ich wiekiem. Stwierdzono również ślady wandalizmu, polegającego na wypalaniu spróchniałego wnętrza drzew (podpalenia i pożary od wypalania miedzy i poboczy).

Ranga w obszarze: wysoka. Rozpowszechniona.

 

 

Moduł B

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po

weryfikacji wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska
wg skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena
stanu ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi

Gatunki
1 Pachnica

dębowa
1084 005E Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu siedliska
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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2 Pachnica
dębowa

1084 0129 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

3 Pachnica
dębowa

1084 0655 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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4 Pachnica
dębowa

1084 0B6A Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX

5 Pachnica
dębowa

1084 0DCD Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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6 Pachnica
dębowa

1084 0E82 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX FV

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX FV

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX FV
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX FV

7 Pachnica
dębowa

1084 0E97 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX FV FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

8 Pachnica
dębowa

1084 1711 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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9 Pachnica
dębowa

1084 171E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

10 Pachnica
dębowa

1084 1770 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV
zacienienie (a51) XX U1
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX U1

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX U2

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U2
e005 (e005) XX U2
e006 (e006) XX U2

11 Pachnica
dębowa

1084 1B1E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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12 Pachnica
dębowa

1084 1F9A Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

13 Pachnica
dębowa

1084 204E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

14 Pachnica
dębowa

1084 2051 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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15 Pachnica
dębowa

1084 211E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX

16 Pachnica
dębowa

1084 2156 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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17 Pachnica
dębowa

1084 2251 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

18 Pachnica
dębowa

1084 236D Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

19 Pachnica
dębowa

1084 2467 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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20 Pachnica
dębowa

1084 2C75 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

21 Pachnica
dębowa

1084 2EAF Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

22 Pachnica
dębowa

1084 2EFF Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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23 Pachnica
dębowa

1084 3193 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

24 Pachnica
dębowa

1084 32AD Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

25 Pachnica
dębowa

1084 342C Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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26 Pachnica
dębowa

1084 346F Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

27 Pachnica
dębowa

1084 3577 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

28 Pachnica
dębowa

1084 3843 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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29 Pachnica
dębowa

1084 3953 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

30 Pachnica
dębowa

1084 3B53 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX
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31 Pachnica
dębowa

1084 3C17 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV x
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

32 Pachnica
dębowa

1084 3CBF Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV x
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

33 Pachnica
dębowa

1084 3ED8 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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34 Pachnica
dębowa

1084 438E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

35 Pachnica
dębowa

1084 45FB Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

36 Pachnica
dębowa

1084 50DB Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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37 Pachnica
dębowa

1084 518A Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

38 Pachnica
dębowa

1084 569D Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

39 Pachnica
dębowa

1084 577F Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX U1
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX FV

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX FV

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX FV
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX U1
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40 Pachnica
dębowa

1084 5AED Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

41 Pachnica
dębowa

1084 5CF8 Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywy
ochrony/zachowania: U2

izolacja (a173) XX FV U2 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX U2
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX U2

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX U2

e002 (e002) XX U2
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U2
e005 (e005) XX U2
e006 (e006) XX U2

42 Pachnica
dębowa

1084 5FFF Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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43 Pachnica
dębowa

1084 6A22 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

44 Pachnica
dębowa

1084 6FE1 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX
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45 Pachnica
dębowa

1084 6FE5 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

46 Pachnica
dębowa

1084 734C Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

47 Pachnica
dębowa

1084 85DA Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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48 Pachnica
dębowa

1084 88C7 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

49 Pachnica
dębowa

1084 8B0F Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

50 Pachnica
dębowa

1084 962F Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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51 Pachnica
dębowa

1084 9B03 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

52 Pachnica
dębowa

1084 9C1A Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

53 Pachnica
dębowa

1084 A0A6 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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54 Pachnica
dębowa

1084 A2EB Stan populacji: B

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

55 Pachnica
dębowa

1084 A5F4 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX
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56 Pachnica
dębowa

1084 AE11 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

57 Pachnica
dębowa

1084 AE2D Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

58 Pachnica
dębowa

1084 B184 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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59 Pachnica
dębowa

1084 B278 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

60 Pachnica
dębowa

1084 B414 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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61 Pachnica
dębowa

1084 BEA9 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

62 Pachnica
dębowa

1084 C24F Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX
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63 Pachnica
dębowa

1084 C362 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

64 Pachnica
dębowa

1084 C676 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

65 Pachnica
dębowa

1084 C888 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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66 Pachnica
dębowa

1084 D01F Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

67 Pachnica
dębowa

1084 D4F9 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

68 Pachnica
dębowa

1084 D56A Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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69 Pachnica
dębowa

1084 D61E Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX

70 Pachnica
dębowa

1084 DDF7 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX
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71 Pachnica
dębowa

1084 E179 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
izolacja (a173) XX XX
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
e006 (e006) XX XX

72 Pachnica
dębowa

1084 E2F9 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

73 Pachnica
dębowa

1084 E911 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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74 Pachnica
dębowa

1084 ECB9 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

75 Pachnica
dębowa

1084 EF14 Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywy
ochrony/zachowania: U2

izolacja (a173) XX FV U2 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U2
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U2
e005 (e005) XX U1
e006 (e006) XX XX

76 Pachnica
dębowa

1084 EF44 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV
zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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77 Pachnica
dębowa

1084 F646 Stan populacji: FV

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX U2
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX FV

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX FV

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX FV
e005 (e005) XX U1
e006 (e006) XX U1

78 Pachnica
dębowa

1084 F6AE Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

79 Pachnica
dębowa

1084 F732 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX U1
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX FV

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX U1

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U2
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX FV
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80 Pachnica
dębowa

1084 F88A Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania: U1

izolacja (a173) XX FV U1 FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

81 Pachnica
dębowa

1084 F90C Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

82 Pachnica
dębowa

1084 F9D1 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania: XX

izolacja (a173) XX XX XX FV Błąd przy wyznaczaniu
Obszaru. Stanowisko do
wykreślenia. Na
wskazanym na mapie
Obszaru transekcie nie
stwierdzono żadnych
drzew.

zacienienie (a51) XX XX
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX XX
e003 (e003) XX XX
e004 (e004) XX XX
e005 (e005) XX XX
e006 (e006) XX XX
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83 Pachnica
dębowa

1084 FC14 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

84 Pachnica
dębowa

1084 FCB8 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

85 Pachnica
dębowa

1084 FDC6 Stan populacji: B

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV Ocena stanu populacji
może być zaniżona.
Zgodnie z metodyką
poszukiwania dziupli
działania te powinny być
prowadzone w okresie
bezlistnym. Narzucony
termin wymusił prace
terenowe w sezonie letnim
co mogło spowodować
niewykrycie części
dziuplastych i
zasiedlonych drzew.

zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX U1
e003 (e003) XX U1
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX
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86 Pachnica
dębowa

1084 FDDD Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

izolacja (a173) XX FV FV FV
zacienienie (a51) XX FV
liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu
na 1 ha (a54)

XX XX

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a56)

XX XX

e002 (e002) XX FV
e003 (e003) XX FV
e004 (e004) XX U1
e005 (e005) XX FV
e006 (e006) XX XX

 

4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Pachnica dębowa

1084
005E 1. Wandalizm; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata

określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3. zmniejszenie lub
utrata określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. odbudowa, remont
budynków;

2 Pachnica dębowa
1084

0129 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. Inne formy transportu i komunikacji; 4. zmniejszenie lub
utrata określonych cech siedliska; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. inne formy transportu lub komunikacji; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. odbudowa, remont
budynków;

3 Pachnica dębowa
1084

0655 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. Wandalizm; 4. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3. wandalizm; 4.
odbudowa, remont budynków; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

4 Pachnica dębowa
1084

0B6A 1. Inne formy transportu i komunikacji; 2. Wandalizm; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 6. Inne formy transportu i
komunikacji; 7. Wandalizm; 8. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 9. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 10. zmniejszenie lub
utrata określonych cech siedliska;

1. inne formy transportu lub komunikacji; 2. wandalizm; 3. odbudowa, remont
budynków; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 6. inne formy transportu lub komunikacji; 7. wandalizm; 8.
odbudowa, remont budynków; 9. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 10. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska;

5 Pachnica dębowa
1084

0DCD 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. Wandalizm;
5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

50



6 Pachnica dębowa
1084

0E82 1.
zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska;
2. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. wandalizm;

7 Pachnica dębowa
1084

0E97 1. Wandalizm; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3. zmniejszenie lub
utrata określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. odbudowa, remont
budynków;

8 Pachnica dębowa
1084

1711 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. Inne
formy transportu i komunikacji; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 4. inne formy transportu lub komunikacji; 5. odbudowa, remont
budynków;

9 Pachnica dębowa
1084

171E 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Wandalizm; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. wandalizm; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

10 Pachnica dębowa
1084

1770 1. odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime); 2. Wandalizm;
3.
zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska;

1. odnowienie lasu po wycince (drzewa rodzime); 2. wandalizm; 3.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

11 Pachnica dębowa
1084

1B1E 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

12 Pachnica dębowa
1084

1F9A 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Inne formy
transportu i komunikacji; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. Wandalizm;

1. odbudowa, remont budynków; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 3. inne formy transportu lub komunikacji; 4. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
wandalizm;

13 Pachnica dębowa
1084

204E 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. Wandalizm;

1. odbudowa, remont budynków; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
wandalizm;

14 Pachnica dębowa
1084

2051 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

15 Pachnica dębowa
1084

211E 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4.
Wandalizm; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 6. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 4. wandalizm; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 6. wandalizm;

16 Pachnica dębowa
1084

2156 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;

17 Pachnica dębowa
1084

2251 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;
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18 Pachnica dębowa
1084

236D 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. odbudowa, remont budynków; 2. wandalizm; 3. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. zmniejszenie
lub utrata określonych cech siedliska; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

19 Pachnica dębowa
1084

2467 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;

20 Pachnica dębowa
1084

2C75 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

21 Pachnica dębowa
1084

2EAF 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Inne formy transportu i
komunikacji; 3. Wandalizm; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. inne formy
transportu lub komunikacji; 3. wandalizm; 4. odbudowa, remont budynków; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

22 Pachnica dębowa
1084

2EFF 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

23 Pachnica dębowa
1084

3193 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

24 Pachnica dębowa
1084

32AD 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. Inne
formy transportu i komunikacji; 5. Wandalizm;

1. odbudowa, remont budynków; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 4. inne formy transportu lub komunikacji; 5.
wandalizm;

25 Pachnica dębowa
1084

342C 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

26 Pachnica dębowa
1084

346F 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

27 Pachnica dębowa
1084

3577 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

28 Pachnica dębowa
1084

3843 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Inne formy transportu i
komunikacji; 3. Wandalizm; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. inne formy
transportu lub komunikacji; 3. wandalizm; 4. odbudowa, remont budynków; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

29 Pachnica dębowa
1084

3953 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

30 Pachnica dębowa
1084

3B53 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Inne formy transportu i
komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. Inne formy
transportu i komunikacji; 5. Wandalizm; 6. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 7. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 8. Wandalizm; 9. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 10.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. inne formy
transportu lub komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 4. inne formy transportu lub komunikacji; 5. wandalizm; 6.
odbudowa, remont budynków; 7. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 8. wandalizm; 9. odbudowa,
remont budynków; 10. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;
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31 Pachnica dębowa
1084

3C17 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. Wandalizm;
5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

32 Pachnica dębowa
1084

3CBF 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

33 Pachnica dębowa
1084

3ED8 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;

34 Pachnica dębowa
1084

438E 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

35 Pachnica dębowa
1084

45FB 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Wandalizm; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. wandalizm; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

36 Pachnica dębowa
1084

50DB 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Inne formy transportu i
komunikacji; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 4. Wandalizm; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. inne formy
transportu lub komunikacji; 3. odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

37 Pachnica dębowa
1084

518A 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;

38 Pachnica dębowa
1084

569D 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

39 Pachnica dębowa
1084

577F 1.
zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska;
2. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. wandalizm;

40 Pachnica dębowa
1084

5AED 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

41 Pachnica dębowa
1084

5CF8 1. odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime); 1. odnowienie lasu po wycince (drzewa rodzime);

42 Pachnica dębowa
1084

5FFF 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

43 Pachnica dębowa
1084

6A22 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

44 Pachnica dębowa
1084

6FE1 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. zmniejszenie
lub utrata określonych cech siedliska; 4. Wandalizm; 5. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 6. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. wandalizm; 5. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 6. wandalizm;
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45 Pachnica dębowa
1084

6FE5 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

46 Pachnica dębowa
1084

734C 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

47 Pachnica dębowa
1084

85DA 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

48 Pachnica dębowa
1084

88C7 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

49 Pachnica dębowa
1084

8B0F 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. Wandalizm; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. wandalizm; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

50 Pachnica dębowa
1084

962F 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. Inne formy transportu i komunikacji; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. inne formy transportu lub komunikacji; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. odbudowa, remont
budynków;

51 Pachnica dębowa
1084

9B03 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

52 Pachnica dębowa
1084

9C1A 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

53 Pachnica dębowa
1084

A0A6 1. Wandalizm; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3. zmniejszenie lub
utrata określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. odbudowa, remont
budynków;

54 Pachnica dębowa
1084

A2EB 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. Inne formy transportu i komunikacji; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. odbudowa, remont budynków; 2. wandalizm; 3. inne formy transportu lub
komunikacji; 4. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

55 Pachnica dębowa
1084

A5F4 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

56 Pachnica dębowa
1084

AE11 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. Wandalizm;
5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

57 Pachnica dębowa
1084

AE2D 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. Inne formy transportu i komunikacji; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. odbudowa, remont budynków; 2. wandalizm; 3. inne formy transportu lub
komunikacji; 4. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

58 Pachnica dębowa
1084

B184 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. Wandalizm;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
wandalizm;
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59 Pachnica dębowa
1084

B278 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

60 Pachnica dębowa
1084

B414 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

61 Pachnica dębowa
1084

BEA9 1. Inne formy transportu i komunikacji; 2. Wandalizm; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. inne formy transportu lub komunikacji; 2. wandalizm; 3. odbudowa, remont
budynków; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

62 Pachnica dębowa
1084

C24F 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Inne formy transportu i komunikacji; 3. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. Wandalizm;

1. odbudowa, remont budynków; 2. inne formy transportu lub komunikacji; 3.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5.
wandalizm;

63 Pachnica dębowa
1084

C362 1. Inne formy transportu i komunikacji; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 5. Wandalizm;

1. inne formy transportu lub komunikacji; 2. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. odbudowa, remont
budynków; 5. wandalizm;

64 Pachnica dębowa
1084

C676 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 4. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. odbudowa, remont budynków; 4.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 5. inne formy transportu
lub komunikacji;

65 Pachnica dębowa
1084

C888 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. Wandalizm; 4. Inne formy transportu i komunikacji; 5.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. odbudowa, remont budynków; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. wandalizm; 4. inne formy
transportu lub komunikacji; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

66 Pachnica dębowa
1084

D01F 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

67 Pachnica dębowa
1084

D4F9 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

68 Pachnica dębowa
1084

D56A 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

69 Pachnica dębowa
1084

D61E 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. Wandalizm;
5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

70 Pachnica dębowa
1084

E179 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4.
Wandalizm; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. odbudowa, remont budynków; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

71 Pachnica dębowa
1084

E2F9 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

72 Pachnica dębowa
1084

E911 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. Wandalizm; 4. Inne formy transportu i komunikacji; 5.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. odbudowa, remont budynków; 3. wandalizm; 4. inne formy
transportu lub komunikacji; 5. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;
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73 Pachnica dębowa
1084

ECB9 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Inne formy
transportu i komunikacji; 4. Wandalizm; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. inne
formy transportu lub komunikacji; 4. wandalizm; 5. odbudowa, remont
budynków;

74 Pachnica dębowa
1084

EF14 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

75 Pachnica dębowa
1084

EF44 1. Wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Inne formy
transportu i komunikacji; 4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. inne
formy transportu lub komunikacji; 4. odbudowa, remont budynków; 5.
chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

76 Pachnica dębowa
1084

F646 1. odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime); 2. Wandalizm;
3.
zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska;

1. odnowienie lasu po wycince (drzewa rodzime); 2. wandalizm; 3.
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

77 Pachnica dębowa
1084

F6AE 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 4. Inne
formy transportu i komunikacji; 5. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 4. inne formy transportu lub komunikacji; 5. odbudowa, remont
budynków;

78 Pachnica dębowa
1084

F732 1. odnawianie
lasu po
wycince
(drzewa
rodzime); 2.
zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska;
3. Wandalizm;

1. odnowienie lasu po wycince (drzewa rodzime); 2. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 3. wandalizm;

79 Pachnica dębowa
1084

F88A 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

80 Pachnica dębowa
1084

F90C 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

81 Pachnica dębowa
1084

F9D1 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. Wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. wandalizm; 3. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska;

82 Pachnica dębowa
1084

FC14 1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. Wandalizm;
5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 2. chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 3.
odbudowa, remont budynków; 4. wandalizm; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

83 Pachnica dębowa
1084

FCB8 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;
4. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm; 4. odbudowa, remont budynków; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;
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84 Pachnica dębowa
1084

FDC6 1. Wandalizm; 2. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa,
usuwanie drzew przydrożnych; 4. zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska; 5. Inne formy transportu i komunikacji;

1. wandalizm; 2. odbudowa, remont budynków; 3. chirurgia drzewna, ścinanie
na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 4. zmniejszenie
lub utrata określonych cech siedliska; 5. inne formy transportu lub
komunikacji;

85 Pachnica dębowa
1084

FDDD 1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3. Wandalizm;

1. chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 2. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 3.
wandalizm;

 

5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony

1 Pachnica dębowa
1084

FV 1. Utrzymanie obecnego dobrego stanu zachowania 2.Poprawa parametrów siedliskowych
opisanymi w metodyce GIOŚ. 3.Zapewnienie stabilności i trwałości siedlisk pachnicy,
stworzenie korytarzy ekologicznych i poszerzenie liczby miejsc dostępnych jako
siedlisko.Edukacja mieszkańców.

1. Cały okres obowiązywania PZO. 2. Cały okres obowiązywania PZO, może
wykraczać poza ramy czasowe niniejszego PZO. 3.Działanie długofalowe, cały
okres obowiązywania PZO, może wykraczać poza ramy czasowe niniejszego PZO

 

Moduł C

 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł) Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
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1
1084 -
Pachnica
dębowa -
005E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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dębowa -
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Uściślenie granic działek
drogowych

Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

7 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

8 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

9 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

10 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

11 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

12 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

13 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

14 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

15 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

16 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

17 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

18 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

19 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

20 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

21 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

22 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
2 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają
(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania
PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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1084 -
Pachnica
dębowa -
0DCD

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

6
1084 -
Pachnica
dębowa -
0E82

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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7
1084 -
Pachnica
dębowa -
0E97

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy
na kluczowych odcinkach
dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech
lat obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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11
1084 -
Pachnica
dębowa -
1B1E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł) Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

12
1084 -
Pachnica
dębowa -
1F9A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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13
1084 -
Pachnica
dębowa -
204E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Uściślenie granic działek
drogowych

Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

7 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

8 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

9 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

10 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

11 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

12 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

13 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

14 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

15 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

16 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

17 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

18 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

19 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

20 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

21 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

22 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
2 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają
(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania
PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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1084 -
Pachnica
dębowa -
2156

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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wykonanie

17
1084 -
Pachnica
dębowa -
2251

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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1084 -
Pachnica
dębowa -
236D

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

78



22
1084 -
Pachnica
dębowa -
2EFF

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

23
1084 -
Pachnica
dębowa -
3193

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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24
1084 -
Pachnica
dębowa -
32AD

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

81
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dębowa -
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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dębowa -
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

84



28
1084 -
Pachnica
dębowa -
3843

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł) Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

29
1084 -
Pachnica
dębowa -
3953

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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30
1084 -
Pachnica
dębowa -
3B53

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Uściślenie granic działek
drogowych

Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

7 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

8 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

9 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

10 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

11 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

12 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

13 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

14 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

15 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

16 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

17 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

18 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

19 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

20 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

21 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

22 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
2 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają
(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania
PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

3 Monitoring skuteczności
przeniesienia pachnicy

Kontrola stanowisk gdzie docelowo umieszczano stadia rozwojowe pachnicy z drzew wycinanych w innych miejscach obszaru. W zależności od przyjętej
lokalizacji

Każde stanowisko dwa sezony po
przeniesieniu

1 za stanowisko RDOŚ Olsztyn

4 Monitoring skuteczności
przeniesienia pachnicy

Kontrola stanowisk gdzie docelowo umieszczano stadia rozwojowe pachnicy z drzew wycinanych w innych miejscach obszaru. W zależności od przyjętej
lokalizacji

Każde stanowisko dwa sezony po
przeniesieniu

1 za stanowisko RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring skuteczności
przeniesienia pachnicy

Kontrola stanowisk gdzie docelowo umieszczano stadia rozwojowe pachnicy z drzew wycinanych w innych miejscach obszaru. W zależności od przyjętej
lokalizacji

Każde stanowisko dwa sezony po
przeniesieniu

1 za stanowisko RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są
one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce
będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem
biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych),
odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w przypadku
właścicieli gruntów prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko.
Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie
pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, koordynacja
RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne
przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew
usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach
przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do drzew
objętych wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

34
1084 -
Pachnica
dębowa -
438E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

91



35
1084 -
Pachnica
dębowa -
45FB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Oznakowanie obszaru
Natura 2000

Ustawienie na wjazdowych odcinkach dróg wojewódzkich tablic informujących o
obszarze.

Proponowane lokalizacje
tablic:x=647515.62
y=516981.25;

Pierwsze dwa lata
obowiązywania PZO

1 za tablicę RDOŚ Olsztyn

5 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

7 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

8 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

9 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

11 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

12 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach
dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech lat
obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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36
1084 -
Pachnica
dębowa -
50DB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie
daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą.
Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i
szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w
drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp
6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie
z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami,
osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru
o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych
dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na
podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł) Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

40
1084 -
Pachnica
dębowa -
5AED

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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41
1084 -
Pachnica
dębowa -
5CF8

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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42
1084 -
Pachnica
dębowa -
5FFF

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

99



43
1084 -
Pachnica
dębowa -
6A22

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

100
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Uściślenie granic działek
drogowych

Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

7 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

8 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

9 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

10 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

11 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

12 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

13 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

14 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

15 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

16 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

17 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

18 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

19 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

20 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

21 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

22 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
2 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają
(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania
PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

101



L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

45
1084 -
Pachnica
dębowa -
6FE5

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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46
1084 -
Pachnica
dębowa -
734C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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47
1084 -
Pachnica
dębowa -
85DA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring skuteczności
przeniesienia pachnicy

Kontrola stanowisk gdzie docelowo umieszczano stadia rozwojowe pachnicy z drzew
wycinanych w innych miejscach obszaru.

W zależności od przyjętej
lokalizacji

Każde stanowisko dwa
sezony po przeniesieniu

1 za stanowisko RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Oznakowanie obszaru
Natura 2000

Ustawienie na wjazdowych odcinkach dróg wojewódzkich tablic informujących o
obszarze.

Proponowane lokalizacje
tablic:x=643828.12
y=519650.00

Pierwsze dwa lata
obowiązywania PZO

1 za tablicę RDOŚ Olsztyn

5 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

7 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

8 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

9 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

11 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

12 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

51
1084 -
Pachnica
dębowa -
9B03

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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52
1084 -
Pachnica
dębowa -
9C1A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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53
1084 -
Pachnica
dębowa -
A0A6

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane
drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu,
możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem)
lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10%
tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone
jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy
bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

57
1084 -
Pachnica
dębowa -
AE2D

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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58
1084 -
Pachnica
dębowa -
B184

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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59
1084 -
Pachnica
dębowa -
B278

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na odcinkach dróg o
największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech lat
obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na odcinkach dróg o
największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech lat
obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Oznakowanie obszaru Natura
2000

Ustawienie na wjazdowych odcinkach dróg wojewódzkich tablic informujących o obszarze. Proponowane lokalizacje
tablic:x=639965.62 y=534509.38;

Pierwsze dwa lata obowiązywania
PZO

1 za tablicę RDOŚ Olsztyn

5 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

6 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

7 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

8 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

9 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

11 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

12 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest
dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na
prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Pierwsza połowa obowiązywania
PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich) w wypadku uzyskania
środków zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co
5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa
ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to
pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa,
dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

7 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych
drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich)

8 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

9 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych.
Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa,
dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe finansowanie z
PROW

10 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form
rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z
zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało
usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o
ile pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

11 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

12 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO
bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

13 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

14 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do
oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami
bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

15 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

16 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych
funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych
zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania
PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

17 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac
terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania
PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

2 Zmiana substancji
odladzającej

Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym
działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności
nasadzeń

Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników
które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

63
1084 -
Pachnica
dębowa -
C362

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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64
1084 -
Pachnica
dębowa -
C676

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach
dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech
lat obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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65
1084 -
Pachnica
dębowa -
C888

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Oznakowanie obszaru
Natura 2000

Ustawienie na wjazdowych odcinkach dróg wojewódzkich tablic informujących o
obszarze.

Proponowane lokalizacje
tablic:x=647096.87
y=516975.00;

Pierwsze dwa lata
obowiązywania PZO

1 za tablicę RDOŚ Olsztyn

5 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

7 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

8 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

9 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

11 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

12 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach
dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech
lat obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych wycinką
i typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w
tys. zł) Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

69
1084 -
Pachnica
dębowa -
D61E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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70
1084 -
Pachnica
dębowa -
DDF7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Uściślenie granic działek
drogowych

Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

3 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

4 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

5 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

6 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

7 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

8 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

9 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

10 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

11 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

12 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

13 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

14 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

15 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

16 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

17 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

18 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

19 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

20 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

21 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

22 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
2 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają
(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania
PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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1084 -
Pachnica
dębowa -
E179

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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1084 -
Pachnica
dębowa -
E2F9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Pachnica
dębowa -
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub
są one zatarte przez użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa obowiązywania PZO Tyczenie lub wznowienie
granicy nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5 za
kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)
w wypadku uzyskania środków zewnętrznych
(RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych nasadzonych. Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO.
Poszczególne drzewa ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie przy
współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia drzew Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na
działce będącej własnością zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia powinno się prowadzić za
rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8
metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania PZO 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z
samosiewu. Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie najstarsze,
preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania PZO,
pojedyncza aleja raz w tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie (zarządcy
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych szpalerów Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w
drugim pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania PZO. 0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie, w
przypadku właścicieli gruntów prywatnych
możliwe finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe
stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania PZO, o ile
pojawi się taka potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%.
Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość
drzew usuniętych w związku z inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania PZO bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców obszaru o przyrodniczych funkcjach alei,
wymaganiach przyrodniczych pachnicy i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku obowiązywania PZO 0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych do
drzew objętych wycinką i
typowanych do usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz na podstawie prac terenowych lity drzew
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata obowiązywania PZO 10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji odladzającej Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2) Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania PZO Koszty zależne od sezonu Sprawujący prawa właścicielskie
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności nasadzeń Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają

(wykopywanie, wyorywania, niszczenie).
Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu obowiązywania

PZO
6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

74
1084 -
Pachnica
dębowa -
ECB9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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75
1084 -
Pachnica
dębowa -
EF14

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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76
1084 -
Pachnica
dębowa -
EF44

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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77
1084 -
Pachnica
dębowa -
F646

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

134



78
1084 -
Pachnica
dębowa -
F6AE

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

2 Monitoring skuteczności
przeniesienia pachnicy

Kontrola stanowisk gdzie docelowo umieszczano stadia rozwojowe pachnicy z drzew
wycinanych w innych miejscach obszaru.

W zależności od
przyjętej lokalizacji

Każde stanowisko dwa
sezony po przeniesieniu

1 za stanowisko RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Pachnica
dębowa -
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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80
1084 -
Pachnica
dębowa -
F88A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

138



82
1084 -
Pachnica
dębowa -
F9D1

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Poszerzenie wiedzy o

występowaniu pachnicy na
kluczowych odcinkach
dróg

Przeprowadzenie badań (inwentaryzacji) nad stanem siedliska i populacji pachnicy na
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

wybrane stanowiska W ciągu pierwszych trzech
lat obowiązywania PZO

15 RDOŚ Olsztyn

140



84
1084 -
Pachnica
dębowa -
FCB8

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Oznakowanie obszaru
Natura 2000

Ustawienie na wjazdowych odcinkach dróg wojewódzkich tablic informujących o
obszarze.

Proponowane lokalizacje
tablic:x=658512.50
y=523693.75;

Pierwsze dwa lata
obowiązywania PZO

1 za tablicę RDOŚ Olsztyn

5 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

7 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

8 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

9 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

11 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

12 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i pobocza).
Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez użytkowników
sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych działań ochrony
czynnej.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura 2000 Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki to
lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Druga połowa obowiązywania
PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych uzupełnień
alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu. Preferowane drzewa
rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, możliwie
najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na drogach
gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony obszar
Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w granicach
działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za rowem) lub jak
najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba (max 10% tylko na
drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura 2000 Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę drzewa
przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie dopuszczone jest
pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go osobnikami pachnicy bądź
przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które zostało usunięte.

Cały obszar Natura 2000.
Korzystnymi miejscami, które
mogą pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w trakcie
trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ sprawozdania ze
zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura 2000. Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania PZO.
Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura 2000. Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy i
możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji oraz
na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura 2000 Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na inną
substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i gminne Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem przeżywalności
drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie, wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura 2000 Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

142



L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty
(w tys. zł)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

86
1084 -
Pachnica
dębowa -
FDDD

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Uściślenie granic działek

drogowych
Jednokrotne, geodezyjne uściślenie granic działek drogowych (pas ruchu i
pobocza). Wiele tych granic nie jest dokładnie znanych, lub są one zatarte przez
użytkowników sąsiednich działek. Wykonanie pozwoli na prowadzenie dalszych
działań ochrony czynnej.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Pierwsza połowa
obowiązywania PZO

Tyczenie lub
wznowienie granicy
nieruchomości (za
pierwsze 4 pkt.) - 1,5
za kolejny pkt 0,1

Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) w
wypadku uzyskania środków
zewnętrznych (RDOŚ Olsztyn)

2 Ogławianie wierzb Ogławianie wierzby białej i kruchej, zarówno już istniejących drzew jak i tych
nasadzonych.

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO. Poszczególne drzewa
ogławiać co 5 lat

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie

3 Ogławianie wierzb Ogławianie drzew umieszczonych na liście działania A10 Cały obszar Natura
2000

Od momentu zakończenia
katalogowania wierzb

0,5 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
przy współpracy RDOŚ Olsztyn

4 Uzupełniające nasadzenia
drzew

Nasadzenia nowych drzew. Powinny być one lokalizowane w taki sposób by były
możliwie daleko od pasa ruchu jednak wciąż na działce będącej własnością
zarządzającego drogą. Jeśli uwarunkowania lokalne na to pozwalają nasadzenia
powinno się prowadzić za rowem biegnącym wzdłuż drogi. Preferowane gatunki
to lipa, dąb i wierzba (max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów.

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Druga połowa
obowiązywania PZO

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

5 Pielęgnacja samosiewów Podczas prowadzenia czyszczeń pobocza pozostawianie jako przyszłych
uzupełnień alei i szpalerów wybranych drzew pochodzących z samosiewu.
Preferowane drzewa rosnące w drugim pasie pasie (za rowem) lub jak najdalej
od pasa ruchu, możliwie najstarsze, preferowane gatunki to lipa, dąb wierzba
(max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały wyznaczony
obszar Natura 2000

Cały okres obowiązywania
PZO, pojedyncza aleja raz w
tym okresie

7/km Sprawujący prawa właścicielskie
(zarządcy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich)

6 Tworzenie nowych
szpalerów

Sadzenie nowych szpalerów lub alej drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych w
granicach działek drogowych. Preferowane nasadzenia w drugim pasie (za
rowem) lub jak najdalej od pasa ruchu, wskazane gatunki to lipa, dąb wierzba
(max 10% tylko na drogach gminnych), odstęp 6-8 metrów

Cały obszar Natura
2000

Cały okres obowiązywania
PZO.

0,04 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
w przypadku właścicieli gruntów
prywatnych możliwe
finansowanie z PROW

7 Przeniesienie pachnicy z
usuwanych drzew

W przypadku, gdy istnieje konieczność usunięcia zajętego przez pachnicę
drzewa przeniesienie form rozwojowych na nowe stanowisko. Alternatywnie
dopuszczone jest pozostawienie kikuta drzewa wraz z zamieszkującymi go
osobnikami pachnicy bądź przeniesienie pachnicy wraz z kłodą drzewa, które
zostało usunięte.

Cały obszar Natura
2000. Korzystnymi
miejscami, które mogą
pełnić funkcje nowych
stanowisk

Cały okres obowiązywania
PZO, o ile pojawi się taka
potrzeba

0,7 za drzewo Sprawujący prawa właścicielskie,
koordynacja RDOŚ Olsztyn

8 Kontrola wycinki drzew Kontrola liczby wycinanych drzew (udzielane pozwolenia) by nie przekroczyć w
trakcie trwania PZO bezpiecznego limitu 5%. Coroczne przedkładanie RDOŚ
sprawozdania ze zrealizowanych wycinek.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

9 Bilans wycinki drzew Podsumowanie liczby drzew usuniętych i nasadzonych w trakcie obowiązywania
PZO. Konieczne do oszacowania czynniki to ilość drzew usuniętych w związku z
inwestycjami, osobno – w związku z potrzebami bezpieczeństwa i wiatrołomami.

Cały obszar Natura
2000.

Ostatni rok obowiązywania
PZO

bezkosztowo RDOŚ Olsztyn

10 Organizacja spotkań
informacyjnych

Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu informowanie mieszkańców
obszaru o przyrodniczych funkcjach alei, wymaganiach przyrodniczych pachnicy
i możliwych dopłatach w przypadku stwarzania nowych zadrzewień śródpolnych

Gminy Susz i Iława W drugim roku
obowiązywania PZO

0,5 za spotkanie RDOŚ Olsztyn

11 Utworzenie bazy danych
do drzew objętych
wycinką i typowanych do
usunięcia

Stworzenie na podstawie danych z monitoringu i wcześniejszych inwentaryzacji
oraz na podstawie prac terenowych lity drzew stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Cały obszar Natura
2000

Pierwsze trzy lata
obowiązywania PZO

10 RDOŚ Olsztyn

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zmiana substancji

odladzającej
Zmiany używanej do utrzymania przejezdności w okresie zimowym soli (NaCl) na
inną substancję o podobnym działaniu (np. CaCl2)

Drogi wojewódzkie i
gminne

Cały okres obowiązywania
PZO

Koszty zależne od
sezonu

Sprawujący prawa właścicielskie

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring udatności

nasadzeń
Kontrola skuteczności wprowadzenia drzew wzdłuż dróg pod kątem
przeżywalności drzew i ew. czynników które ją ograniczają (wykopywanie,
wyorywania, niszczenie).

Cały obszar Natura
2000

Trzykrotnie w ciągu
obowiązywania PZO

6/rok RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot
ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac

monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot
odpowiedzialny

Szacowany
koszt (w
tys. zł)

1 Pachnica
dębowa
1084

1. Utrzymanie obecnego
dobrego stanu zachowania
2.Poprawa parametrów
siedliskowych opisanymi w
metodyce GIOŚ.
3.Zapewnienie stabilności i
trwałości siedlisk
pachnicy, stworzenie
korytarzy ekologicznych i
poszerzenie liczby miejsc
dostępnych jako
siedlisko.Edukacja
mieszkańców.

Stan
siedliska

Wszystkie
wskaźniki
wymienione w
podręczniku
metodycznym
GiOŚ.

Zgodnie ze
standardami metodyki
opracowanymi przez
GIOŚ w ramach
Państwowego
Monitoringu
Środowiska (PMŚ)

W szóstym roku
obowiązywania PZO

Stanowisko 33 x=655787,50, y524737.50;stanowisko 34
x=645377.44 y=518536.7; stanowisko 53 x=649187.11
y=529354.30Stanowisko71x=642073.44,y=531764.06

RDOŚ Olsztyn 5

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

1 Brak wskazań do dokumentacji planistycznej

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Brak przesłanek do opracowania Planu Ochrony

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
1
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Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
WarMaz PZO Aleje Pojezierza Iławskiego Włączenie do obszaru stwierdzonych miejsc występowania pachnicy dębowej oraz tworzenie

korytarzy ekologicznych umożliwiających migracje. Dotychczasowe granice obszaru Natura 2000
zostały wyznaczone arbitralnie – zgodnie z granicami województw. W przyrodzie granica ta nie
jest zauważalna. Aleje, o których włączenie wnioskują autorzy są w dobrym stanie zachowania i
są zamieszkane przez pachnicę. Mają one podobny skład gatunkowy (głównie lipy) oraz podobny
wiek. Z kulturowego i przyrodniczego punktu widzenia są one naturalnym przedłużeniem Alei
Pojezierza Iławskiego, oddzielonym od nich granicą administracyjną województwa.

 

11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
Moduł A

1 Uwagi do dokumentu. Dokument w wielu miejscach jest niewypełniony, pomimo tego, że np. termin
przystąpienia do sporządzenia planu i koordynator na tym etapie PZO są znani. Są to informacje powszechnie
znane i powinny być wpisane. Powyższe może stwarzać podejrzenie, że zespół nie przywiązuje rangi do powagi
tematu.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Naniesiono poprawki i uzupełnienia

2 Zamieszczona mapa (1.3) obszaru Natura 2000 nie zawiera legendy, nazw miejscowości, etc., jest nieczytelna i
niezrozumiała. Może wprowadzać w błąd.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Zmieniono mapę.

3 Opis założeń do sporządzania planu (opis obszaru Aleje Pojezierza...), jest przepisany z SDF-u bez podania
źródła informacji, a treści zawarte w sdf-ie nie muszą odzwierciedlać aktualnego stanu poznania obszaru. W
wierszu obszar objęty planem (brak wpisu) - wpisać jednoznacznie czy dotyczy całości czy części obszaru

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uzupełniono

4 Czy bezpośrednia grupa interesu została dobrze zdefiniowana, czy wystosowano zaproszenia imienne do
podmiotów zainteresowanych

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

W trakcie prac nad Planem wykonawca przedstawił
Zamawiającemu listę instytucji i osób, do których
powinny zostać wystosowane zaproszenia. W odniesieniu
do instytucji nie może być mowy o indywidualnych
zaproszeniach. Delegowanie osób do prac nad PZO
pozostaje wewnętrzną sprawą w.w.podmiotów.

5 Tabela Jeżeli spośród 3 parametrów dwa są niższe od "doskonałego" to ogólna raczej nie powinna być "A" -
skąd to wynika.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Niejasne sformułowanie – o którą część tabeli chodzi?

6 Opis sposobu komunikacji z różnymi grupami interesu. Informacja tylko o odbyciu warsztatów, wynika z tego,
że nie było uwag od grup interesów?

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Naniesiono uzupełnienie

7 W grupie uczestników warsztatów brak wpisania ZDW w Olsztynie. W drugim spotkaniu był przedstawiciel
ZDW. Ponadto w skład obszaru wchodzą drogi wojewódzkie. ZDW powinien być uwzględniony jako grupa
interesów. Obecnie jest realizowana przebudowa dri nr 521 Susz-Iława

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Naniesiono uzupełnienie

8 Opracowanie projektu planu. Moduł A. Brak wypełnienia (zawartości) tabeli 2.1, Jest to jedna z ważniejszych
treści mówiąca o tym, jakie materiały zostały zgromadzone na potrzeby PZO i czy są wystarczające z punktu
widzenia celu opracowania Planu. Braki te ograniczają w mocny sposób analizę merytoryczną dokumentu.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uzupełniono tabelę.

9 Tabela 2.2 przedstawione tutaj informacje są skopiowane z innych dokumentów i opracowań tj. SDF. Brak
nowych treści (danych). Dane sporządzone w momencie powstawania SDf-u mogą być w dużej mierze
nieaktualne lub nawet błędne.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uzupełniono opis

10 Tabela2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów - brak jakichkolwiek danych. Dane te powinny być już
znane na wcześniejszym etapie przygotowania PZO, tworząc grupę interesu powinniśmy wiedzieć kto jakim
terenem dysponuje i jakim terenem zarządza?

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uzupełniono tabelę.
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11 Zagospodarowanie terenu i działalność terenu tabela 2.4 uwagi j.w. Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Wykonawca nie otrzymał danych z ARiMR

12 Istniejące plany tabela 2.5. Poza faktem umieszczenia w kolumnie pierwszej tytułów dokumentów
planistycznych mogących odnosić się do terenu obszaru Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego , brak jest
informacji co te dokumenty zawierają (brak analizy dokumentów) i w jaki sposób odnoszą się do obszaru i
przedmiotu ochrony - pozostałe kolumny w tabeli puste.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uzupełniono tabelę.

13 Tabela 2.6. Zawiera informacje o 84 stanowiskach pachnicy dębowej potwierdzonych ekspertyzą terenową
wykonaną w lipcu i na początku sierpnia 2013. Ekspertyza powinna być załączona do PZO. W tym momencie
znana jest tylko Wykonawcy i nie można w żaden sposób stwierdzić czy przyjęta tam metodyka była poprawna,
np. ile osób było zaangażowanych w prace terenowe, ile dni trwały prace terenowe. Czym jest jest wg. autora
"stanowisko" występowania pachnicy dębowej, czy jest tożsame z definicją stanowiska użytą w tabeli 3. Moduł
B. Jeżeli tak, to skąd różnica w ilości stanowisk? Tabela 3.6 zawiera liczbę 84, natomiast w tabeli 3 Moduł B
analizowanych jest tylko 42 stanowiska

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Rozszerzono opis w tabeli. Tak, pojęcie stanowiska są
tożsame w całym dokumencie. Są to aleje (bądź ich
odcinki) na których poszukiwano przedmiotu ochrony.
Różnica wynika z tego, że w 42 stanowiskach pachnicy
nie stwierdzono

14 str.4 - ustalenie terenu objętego Planem-brak PKPI / np. aleja w Kamieńcu do drogi Kamieniec - Dolina, granica
PKPI po drodze Olbrachtowo - Kamieniec, rozpatrzyć włączenie alei w okolicy Solnik nad j. Czerwica, itp/ /KS/.

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Uzupełniono zapis. Wskazana aleja znajduje się na terenie
Ostoi Iławskiej.

15 e-mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 1 dotycząca uzupełniania adresów i podmiotów w
tabeli 1,7

Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Uzupełniono

16 -mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 2 dotycząca poprawek w nazwiskach osób
uczestniczących w ZLW w tabeli 1,8

Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Naniesiono poprawki

17 e-mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 3 dotycząca uzupełnienia pkt. 2.2 o chronione
gatunki porostów

Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Uzupełniono

Moduł B
1 Tabela 3 (moduł B). Dlaczego część stanowisk jest pogrupowana w pakiety i ma wspólną ocenę, np. stanowisko

15, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 37, 40, 43, 44, 53, 60, 65, 77? Czy zdaniem autora wymienione stanowiska mają
identyczne parametry, tzn. skład gatunkowy i wiekowy siedliska, częstość występowania pachnicy dębowej,
itd.?

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Wspomniane stanowiska często znajdują się wzdłuż jednej
alei, bądź alei ze sobą sąsiadujących. Wiele alei na terenie
obszaru ma ten sam wiek i siłą rzeczy bardzo podobny
skład gatunkowy.

2 Czy na stanowiskach, na których nie stwierdzono występowania pachnicy, została przeprowadzona pełna
inwentaryzacja gatunku, zgodna z wymogami GIOŚ

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Na stanowiskach gdzie nie stwierdzono pachnicy
prowadzono prace zgodne z metodyką GIOŚ. Pełna
inwentaryzacja obszaru jest koniecznością przy
opracowaniu Planu Ochrony, nie zaś Planu Zadań
Ochronnych.

3 Analiza zagrożeń - tabela 4 - dlaczego opis zagrożeń, sprowadza się do postaci lakonicznej?. Moim zdaniem
odpowiednio zaplanowana i przygotowana modernizacja dróg może przyczynić się do poprawy stanu siedliska.
Zadrzewienia przydrożne i parkowe są użytkowane na tym obszarze od co najmniej 200 lat i w tym okresie
prowadzona jest ciągle wycinka sanitarna drzew, a drogi były modernizowane, a mimo to siedliska i przedmiot
ochrony mają się dobrze. Czynniki zagrożenia mogą stanowić realne zagrożenie w momencie gdy osiągną
wartość niekorzystną, np. tempo odtwarzania siedliska wolniejsze od tempa ubytku starych drzew.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

To prawda, modernizacja dróg nie jest tylko i wyłącznie
zagrożeniem. Przy okazji tego rodzaju inwestycji
prowadzi się czyszczenie pobocza i wyprowadzanie
samosiewów, dokonuje się nowych nasadzeń. Ale schemat
szablonu przewiduje pod tabelą 4 opis zagrożeń, nie zaś
całości zagadnienia.

4 Tabela 5 wiersz pierwszy i drugi niezrozumiały, całkowicie wykluczające się informacje. Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Uwaga niezrozumiała. Wiersz pierwszy odnosi się do
stanowisk o dobrym stanie zachowania, wiersz dwa do
stanowisk o stanie zachowania niewłaściwym lub złym.

5 W dokumencie podkreśla się słusznie iż: "Podstawowym zagrożeniem, jakie zidentyfikowano jest usuwanie
drzew związane z modernizacją dróg i wymogami bezpieczeństwa". Równocześnie zaznacza się, że nadal takie
wycinki będą następować: pkt. 4 Analiza zagrożeń. Uwaga nr 1.Brak w dokumencie PZO określenia
procentowego udziału starych drzew, których utrzymanie jest niezbędne do zachowania przedmiotu ochrony -
Osmoderma eremita - dalej na poziomie dobrym w czasie obowiązywania PZO. /AR/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Zgodnie z metodyką GIOŚ jest to minimum 20%
Zaproponowano maksymalną ingerencję w drzewostan na
poziomie 5% na 10 lat. Jest to wartość, która pozwala na
zachowanie znacznie większych zasobów drzew
dziuplastych w obszarze.
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6 Uwaga nr 2.Może należy, na podstawie monitoringu i inwentaryzacji ustalić ze ścisłym adresem listę drzew
stwarzających obecnie niebezpieczeństwo dla życia i mienia, które muszą być usunięte lub przeprowadzone na
nich zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające, aby ustrzec się w przyszłości skomplikowanej procedurze / lipa i
jej konary nad budynkiem przy alei Gardzień - rz. Osa - szosa Iława-Susz /./KS/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Zaproponowano nowe działanie

7 str. 40 - cele działań ochronnych - brak zapisu o pielęgnacji samosiewów / miejsce, czas i zakres zabiegu,
oznaczenie i określenie gatunków wyprowadzanych, odpowiedzialny i koszt/TM/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Zapis o pielęgnacji samosiewów nie może znaleźć się w
celach ochrony, jako działanie jest to tylko środek.
Oczywiście działanie takie jest pożądane i
wyszczególniono je w tabeli 6.

8 e-mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 5 dotycząca zagrożenia B02.01.01 Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Naniesiono poprawki
9 -mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 6 dotycząca składu proponowanego gatunkowego

przy nowych nasadzeniach
Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Naniesiono poprawki, z modyfikacjami – utrzymano zapis

o domieszce wierzby na drogach gminnych
10 e-mail z propozycjami poprawek z dnia 10.01.2014 poprawka 4 dotycząca usunięcia działek stanowiska 52 z

obszaru
Mariola Matuszek RDOŚ Olsztyn Są to działki 280706_5.0006.127 oraz 280706_5.0031.18

w powiecie Iławskim, Gmina Susz – obszar wiejski
Moduł C

1 Tabela 6. Ustalenie działań ochronnych bez ustalenia wartości referencyjnej wielkości populacji przedmiotu
ochrony i wielkości referencyjnej siedliska niezbędnych dla zachowania przedmiotu ochrony w obszarze jest w
tym momencie bezcelowe. Działania ochronne powinny być zdefiniowane w taki sposób by osiągnąć zamierzoną
wartość. A ta wartość nie jest jeszcze określona.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Podano szacunkową wielkość drzewostanu w obszarze i
zaproponowano wartość maksymalnej ingerencji w
drzewostan w trakcie trwania PZO.

2 Na tym etapie trwania PZO, poszerzenie obszaru o dodatkowe aleje nie jest celowe, ze względu na to, że obszar
w obecnym kształcie posiada powierzchnię wystarczającą do realizowania celów ochrony.

Robert Gawroński za pośrednictwem
RDOŚ Olsztyn

Obszar w obecnym kształcie posiada powierzchnię
wystarczającą do realizowania celów ochrony, ale co
robić z sąsiadującymi alejami, poza obszarem, gdzie
stwierdzono pachnicę?

3 Moduł C. Ustalenie działań ochronnych. Uważam, że każdy zabieg i działanie musi być dokładnie zlokalizowane
w przestrzeni i czasie, powierzone podmiotowi i wyszacowane z pokazaniem żródła finansowania. Dotyczy to
wszystkich zabiegów mogących wystąpić /oczywiście PZO musi je diagnozować/: czyszczenia, trzebieże,
pielęgnacja całych drzew i konarów, wykaszanie, podkrzesywanie, doświetlanie, itp./KS/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Rozbudowano i uszczegółowiono opis działań

4 Nasadzenia nowych drzew. Uwaga nr 1.W tym punkcie brak szczegółowego opisu zadań, które należy wykonać.
W kolumnie: Miejsce realizacji, znajdują się tu opisy lakoniczne, nie uszczegółowione: brakuje tu wskazania
konkretnych miejsc, w których powinny znaleźć się nasadzenia, ze wskazaniem ilości drzew oraz gatunków.
Ponadto wskazanie Wb - jako gatunku preferowanego do nasadzeń jest nieuzasadnione. Wb nie jest gatunkiem
właściwym siedliskowo i krajobrazowo dla tej Ostoi. Oczywiście są miejsca gdzie ten gatunek /jaki ?/ może być
nasadzany, ale to właśnie PZO takie miejsca powinien wskazywać./AR/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Uzupełniono – dla gminy Susz istnieje dobry dokument –
plan nasadzeń i autorzy planu nie widzą potrzeby
poprawiania go. Jedyna uwaga do niego została opisana
pod tabelą 6 wraz z lokalizacją działań dla gminy Iława.
Celem wprowadzenia domieszki wierzby jest szybkie
uzyskanie drzew z dziuplami – lipy tworzą dziuple wolniej
– różnica w czasie wynosi ok. 20 lat. Działanie to zapisano
tylko dla dróg gminnych (preferowane gruntowe).

5 Uwarunkowania siedliskowe muszą uwzględniać przyszłe stosunki wodne /KS/ jak również trzeba wskazać
podmiot i koszt stworzenia dogodnego siedliska dla Osmoderma - konieczność stałego ogławiania./TM/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Poszerzono opisy poszczególnych działań.

6 Tworzenie nowych szpalerów. Miejsca realizacji powinny być uszczegółowione. Należy podać konkretne odcinki
dróg, cieków wodnych, miedz uzgodnionych z właścicielami. Wskazywać powinny ilość drzew i ich gatunki,
odległości nasadzeń, rodzaj zabezpieczeń i koszty ze żródłem finansowania./AR/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Uzupełnino. Stosowne zapisy znajdują się w tabeli 6 i
opisie pod nią.

7 Kontrola wycinki drzew. Brak określenia procentu możliwej utraty starych drzew w Ostoi, który nie zaburzy
podstaw ochrony Osmoderma./AR/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Uzupełniono
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8 Należy sporządzić katalog starych drzew których agresywne ogłowienie przy pozostawieniu licznych odrostów
może skutecznie przedłużyć zachowanie siedliska dla Osmoderma,/TM/

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Tylko wierzba krucha i biała. Pozostałe gatunki drzew o
ile są agresywnie ogławiane, owszem wytwarzają
próchnowiska ale działanie to powoduje ich choroby i
zaburzenia statyki, co prowadzi do szybszego usuwania
ich. Z punktu widzenia zachowania siedliska pachnicy
korzystne tylko w krótkiej perspektywie czasu

9 PZO powinien zawierać dane odnośnie oznakowania alei. Oznakowanie i jego lokalizacja musi być uzgodniona z
zarządcą drogi, cieku wodnego i właścicielem przylegającego gruntu. Musi być wskazany odpowiedzialny za
oznakowanie przedmiotu ochrony i musi być znany koszt. Uważam, że PZO powinien zawierać ramowy
program informacyjno - edukacyjny, który określi : kto, jak, kiedy, gdzie, z pomocą jakich środków finansowych
to zadanie poprowadzi.

Krzysztof Słowiński Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,
przy współudziale Aliny Rodziewicz i
Tadeusza Markosa

Zaproponowano nowe działanie. Oznakowanie wszystkich
odcinków choć możliwe w praktyce pociągnęłoby za sobą
znaczne koszty (wykonanie tablic, materiał, transport i
koszty pracy), zaproponowano kilka lokalizacji.
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1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
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2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Moduł B

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

4. Analiza zagrożeń

5. Cele zadań ochronnych
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6. Ustalenie działań ochronnych
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12. Literatura

13. Załączniki

150



151


