UCHWAŁA Nr XXXV/279/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej zmiany granic
specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2000 PLH 280014 „Ostoja Welska”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Opiniuje się negatywnie projekt zmiany granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOS) Natura
2000 PLH 280014 „Ostoja Welska”.
2. Przedstawiony graficznie ww. projekt zmiany granic obszaru Natura 2000 „Ostoja Welska” stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

UZASADNIENIE
Przepis art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880
z późn. zm.) stanowi, iż projekt listy obszarów Natura 2000, opracowany zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych
miejscowo rad gmin.
W dniu 22 maja 2009r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie z dnia 19 maja 2009r. znak: RDOŚ-28-OON-6635-0030-020-1/09/mk informujące o opracowaniu
projektu nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 zweryfikowanych przez wojewódzkie zespoły
specjalistyczne. W ww. piśmie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaznaczył, iż ewentualne uwagi do
proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 winny być zgłoszone do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Welska” jest obszarem zatwierdzonym decyzją
Komisji Europejskiej, usytuowanym do tej pory poza terenem gminy Działdowo, powiat działdowski, województwo
warmińsko-mazurskie. Proponowane nowe granice tego obszaru przebiegają częściowo przez teren gminy
Działdowo, zlokalizowane są w obrębie ewidencyjnym Grzybiny i obejmują przede wszystkim kompleksy leśne.
Kompleksy te sąsiadują w większości z obszarami złóż surowców mineralnych udokumentowanych, (na których
częściowo prowadzone jest wydobywanie kopaliny) oraz z prognostycznymi obszarami występowania złóż
surowców mineralnych (gdzie w przyszłości planowane jest ewentualne wydobycie).
Teren przylegający bezpośrednio do proponowanych granic SOOS „Ostoja Welska” oznaczony jest jako
strefa o umiarkowanym reżimie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Działdowo, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/69/01 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 maja 2001r. Obecnie trwa
procedura zmiany ww. studium. Zgodnie z tą zmianą terenami przylegającymi do projektowanego obszaru Natura
2000 będą także tereny strefy o umiarkowanym rozwoju z enklawami rozwoju osadnictwa, na których planowana
jest w przyszłości budowa elektrowni wiatrowych.
Treść zapisów art. 33 ustawy o ochronie przyrody, z których wynika, że ograniczeniu mogą ulec działania
mogące w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także mogące w istotny sposób
wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, staje się niepokojąca, gdyż
stwarza możliwości ustanawiania w sposób administracyjny praktycznie nieograniczonych zakazów lub nakazów
dotyczących sposobu gospodarowania na tych terenach. Jako główny cel rozwoju gminy Działdowo przyjmuje się
osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy
ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Wobec powyższego Rada Gminy Działdowo biorąc pod uwagę aspekty społecznoekonomiczne nie chciałaby wprowadzać obostrzeń na terenach, na których planowane są inwestycje sprzyjające
rozwojowi ekonomicznemu gminy.
Ponadto podkreślić należy fakt, iż planowany obszar Natura 2000 „Ostoja Welska” pokrywa się po części
terytorialnie z inną formą ochrony przyrody tj. Obszarem Chronionego Krajobrazu – Grzybiny, utworzonym
rozporządzeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 24 z dnia 23 kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
Nr 70, poz. 1340). Uznano, iż nie ma potrzeby powielania wieloma aktami prawnymi sprawy ochrony przyrody
w gminie, w której środowisko naturalne jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Na terenie gminy znajduje się
obszar specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 PLB 140008 „Doliny Wkry i Mławki”, trzy obszary
chronionego krajobrazu, liczne stanowiska archeologiczne, pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew na
terenach parków zabytkowych oraz aleje zabytkowe.
Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione okoliczności Rada Gminy Działdowo opiniuje negatywnie
proponowany nowy przebieg granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 280014 „Ostoja Welska” wskazując
jednocześnie właściwym pozostawienie poprzedniego przebiegu granic rzeczonego obszaru.

