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18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się spotkanie dotyczące
przygotowywanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu projektu
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla części obszaru specjalnej
ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, położonej w województwie wielkopolskim.
Spotkanie miało wyjaśnić wątpliwości przedstawicieli zainteresowanych podmiotów, m.in. Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, Urzędu Miasta
Wałcz, lokalnych organizacji turystycznych, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku
Łowieckiego, Nadleśnictwa Płytnica, Nadleśnictwa Jastrowie.
Projekt rozporządzenia został udostępniony 27 marca 2012 r. na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, by umożliwić zainteresowanym
osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem dokumentu. Ze strony
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w spotkaniu wziął udział dr Jerzy Ptaszyk, Regionalny Konserwator Przyrody wraz z pracownikami Wydziału
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła Arleta Siarkiewicz-Hoszowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Natura 2000
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Na posiedzeniu przedstawiono prezentację dotyczącą najważniejszych ustaleń projektu rozporządzenia oraz wyjaśniono ich praktyczne znaczenie, mające wpływ na
prowadzoną działalność w obrębie obszaru Natura 2000. Największe wątpliwości wśród uczestników spotkania budziły zapisy dotyczące warunków utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru, zachowania integralności Obszaru oraz zachowania spójności sieci obszarów Natura 2000,
odnoszące się do planowania przestrzennego, a także projektowane strefy ochrony gatunków antropofobnych. W trakcie prezentacji wyjaśniono, że projekt
rozporządzenia nie wprowadza żadnych zakazów, a jedynie zawiera wstępne ustalenia dla planów i przedsięwzięć, wskazując na ryzyko negatywnego ich wpływu na
obszar Natura 2000. Wyjaśniono również, że projekt nie wprowadza żadnych ograniczeń dla dotychczas funkcjonujących szlaków turystycznych, a dla większej
przejrzystości jego ustaleń Regionalny Dyrektor doprecyzował i przeredagował wybrane zapisy, co zostało przedstawione na spotkaniu. Ponadto, po konsultacji z
wykonawcą dokumentacji do planu ochrony, w oparciu o którą przygotowany został projekt rozporządzenia, postanowiono zrezygnować z zapisów ograniczających
wstęp do lasu w strefach ochrony gatunków antropofobnych w okresie lęgowym ptaków, co również zaprezentowano na posiedzeniu. Poza przedstawieniem treści
projektu rozporządzenia w części dyskusyjnej spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji odpowiadali na pytania uczestników.
Aktualnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotowuje ostateczną wersję projektu rozporządzenia, która w najbliższym czasie zostanie
opublikowana na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego urzędu.
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