
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE 

z dnia ………………………… 2014 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm. 1) zarządza się, co następuje. 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 30 maja 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy na 
Pojezierzu Ełckim PLH280041 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.. z 2014 r., poz. 2172) załącznik nr 5 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i poz. 842 oraz 

w Dz. U. z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 926, poz. 1002 i poz. 1101. 



Załącznik do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
z dnia …………………………2014 r. 

 

Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041 ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdraŜania. 

Lp. Działania ochronne Obszar wdraŜania Podmiot odpowiedzialny za 
wykonanie 

1. Działania obligatoryjne: 

1) zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony 
połoŜonego na trwałych uŜytkach 
zielonych; 

2) ekstensywne uŜytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 
trwałych uŜytków zielonych. 

Cały okres obowiązywania planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 6210 murawy 
kserotermiczne z klasy 
Festuco-Brometea 
w obszarze – zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do 
zarządzenia 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierŜawca obszaru 

2. Modyfikacja metod gospodarowania 
poprzez realizację działań fakultatywnych: 

1) przywrócenie siedliska do stanu 
umoŜliwiającego uŜytkowanie rolnicze 
poprzez usunięcie nalotu drzew i sie-
wek krzewów ręcznie lub mechanicznie 
(dopuszcza się pozostawienie 
pojedynczych, starszych okazów 
powyŜej 20 lat); 

2) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do 
dnia 30 września w sposób 
nieniszczący runi roślinnej i pokrywy 
glebowej (z usunięciem biomasy poza 
siedlisko w terminie do 2 tygodni);  

3) wysokość koszenia do 10 cm; 
4) nie więcej niŜ jeden pokos w roku; 
5) pozostawienie 15-20% powierzchni 

działki rolnej nieskoszonej, przy czym 
w kaŜdym roku powinno być to 
dotyczyć innej powierzchni; 

6) wypasanie w sezonie pastwiskowym od 
trwającym od dnia 1 maja do 15 
października przy obsadzie zwierząt 
0,4-0,8 DJP/ha. 

Cały okres obowiązywania planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 6210 murawy 
kserotermiczne z klasy 
Festuco-Brometea 
w obszarze – zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do 
zarządzenia 

Zarządca lub posiadacz obszaru 
na podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniŜenia do-
chodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 2000. 



UZASADNIENIE 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie zarządzeniem z dnia 30 maja 2014 r. ustanowił plan zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
z 2014 r., poz. 2172). Zgodnie z tym przepisem plan zadań ochronnych moŜe być zmieniony, jeŜeli 
wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 
 Działania ochronne sformułowane w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie mają na celu zachowanie siedlisk przyrodniczych w przedmiotowym 
obszarze Natura 2000. W granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000 znajduje się siedlisko 
typu 6210 murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea. NaleŜy ono do najrzadszych 
zbiorowisk roślinnych Polski o szczególnym znaczeniu dla zachowania róŜnorodności biologicznej.  

W odniesieniu do tego siedliska zaplanowano działania ochronne. Ich celem jest zachowanie 
tego siedliska poprzez jego ekstensywne uŜytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe. 
Niezbędne jest jednak wcześniejsze usunięcie nalotu drzew i siewek krzewów w celu przywrócenia 
tego siedliska do stanu umoŜliwiającego jego uŜytkowanie rolnicze. Zapewnienie właściwego stanu 
zachowania będzie moŜliwe w wyniku koszenia w kaŜdym roku w okresie od 15 lipca do 
30 września na wysokość do 10 cm. Istotne jest równieŜ pozostawienie 15-20% powierzchni działki 
rolnej nieskoszonej, przy czym powinien być to inny fragment co roku. Wypasanie zwierząt 
gospodarskich naleŜy wykonywać w sezonie pastwiskowym od 1 maja do 15 października przy 
obsadzie zwierząt 0,4-0,8 DJP/ha. 

Obecnie grunty, na których zlokalizowane jest to siedlisko, naleŜą do prywatnych 
właścicieli. Na tym terenie prowadzona jest gospodarka rolna, jednakŜe jej intensywność jest róŜna 
na poszczególnych płatach chronionego siedliska. W pewnych miejscach grunty nie są uŜytkowane 
– co powoduje ich zarastanie. W innych miejscach prowadzony jest intensywny wypas, co wiąŜe się 
z nadmiernym wydeptywaniem i zgryzaniem przez bydło cennych gatunków roślin, 
charakterystycznych dla siedliska przyrodniczego typu 6210 murawy kserotermiczne z klasy 
Festuco-Brometea. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest prowadzenie ekstensywnej gospodarki kośnej, 
kośno-pastwiskowej lub pastwiskowej na chronionych płatach siedliska. Zachętą dla prowadzenia 
tych działań mają być dotacje i wsparcie finansowe w ramach PROW. 

W obecnej oraz przyszłej perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
murawy kserotermiczne znajdują się na liście siedlisk objętych dofinansowaniem. Beneficjenci 
gospodarujący na obszarze Natura 2000, którzy przystąpili do realizacji programu 
rolnośrodowiskowego w wariancie 5.5 – Murawy ciepłolubne, otrzymują wsparcie finansowe 
w zamian za odpowiednie uŜytkowanie gruntu w granicach siedliska przyrodniczego. Płatności 
rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy zobowiązali się do realizacji 
ponadpodstawowych wymagań. Działania obligatoryjne są działaniami, które muszą być 
wykonywane i są nadrzędne w stosunku do działań fakultatywnych.  

W działaniach obligatoryjnych sformułowanych w obwiązującym obecnie zarządzeniu 
ustanawiającym plan zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 wskazano 
„zachowanie siedliska poprzez jego ekstensywne uŜytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe” oraz „niedopuszczanie do zalesiania i zabudowy łąk i pastwisk”. Zgodnie 
z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pismo znak DON-WZ.600.8.2012.SŚ 
z dnia 09 marca 2012 r.) działania obligatoryjne na trwałych uŜytkach zielonych (łąki i pastwiska) 
mają na celu utrzymanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze 
Natura 2000 w obecnym stanie zachowania i zapobiegnięcie pogorszeniu tego stanu poprzez 
prowadzenie ekstensywnego uŜytkowania. Do działań obligatoryjnych zalicza się „zachowanie 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony połoŜonych na 
trwałych uŜytkach zielonych” oraz „ekstensywne uŜytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe trwałych uŜytków zielonych”. W związku z tym dopasowano zapisy PZO odnoszące 
się do działań obligatoryjnych. Ponadto usunięto zapis „niedopuszczanie do zalesiania i zabudowy 



łąk i pastwisk” gdyŜ nie są to działania z zakresu ochrony czynnej. Działania te są potencjalnymi 
zagroŜeniami i wyszczególnione są w zał. 3 do zarządzenia. 

Działania fakultatywne równieŜ dopasowano do ww. wytycznych. Ponadto usunięto zapis 
„dopuszcza się koszenie co drugi rok na gruntach bez tendencji do zarastania” poniewaŜ 
spowodowałoby to kolizję z wymogami wzajemnej zgodności odnośnie norm w zakresie 
przeciwdziałania erozji gleby i ochrony gleby poprzez stosowanie odpowiednich praktyk, które 
przewidują na łąkach przeprowadzenie koszenia okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz 
w roku. 

Pozostawienie wcześniej zdefiniowanych zapisów mogłoby stanowić zagroŜenie dla 
płatności rolnośrodowiskowych. Prawidłowe zapisy sformułowano w §1 niniejszego zarządzenia. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie przyrody, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, obwieszczeniem znak 
WOPN-OON.6320.001.2014.WS z dnia 04 września 2014 r. podał do publicznej wiadomości, Ŝe 
przystąpił do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie dla obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041. Jednocześnie 
poinformował o moŜliwości zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej, do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym.  

W trakcie procesu planistycznego przeprowadzono konsultacje z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy, uczestniczącym 
w tworzeniu dokumentacji do planu zadań ochronnych.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie obwieszczeniem znak WOPN-
OON.6320.001.2014.WS z dnia 04 września 2014 r. podał do publicznej wiadomości informację 
o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie obwieszczeniem 
znak…………………..z dnia…………. 2014 r. podał do publicznej wiadomości informację 
o moŜliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu zmiany zarządzenia w sprawie 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041.  

W związku z udziałem społeczeństwa zgłoszono następujące uwagi do projektu zmiany 
zarządzenia: 
1) ….  

Projekt niniejszego zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) został 
uzgodniony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem znak …………….z dnia 
……………2014 r. 


