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Warszawa

W związku z konsultacjami projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 „Wydmy LucynowskoMostowieckie”, przedstawiony projekt opiniuję negatywnie.
Jako uzasadnienie zmiany granic (zmniejszenia) obszaru, GDOŚ podał, Ŝe „W trakcie prac
nad projektem planu zadań ochronnych (PZO) stwierdzono, iŜ na części przedmiotowego obszaru, zarówno w
momencie jego powoływania, jak i obecnie nie występują siedliska będące przedmiotem ochrony w obszarze. W
związku z powyŜszym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaproponował nowy przebieg
granic w kształcie, który nie stanowi zagroŜenia dla integralności ww. obszaru, jak równieŜ nie wpłynie na stan
ochrony siedlisk, dla których ww. obszar powołano”.
W upublicznionych materiałach procesu opracowywania planu zadań ochronnych dla
przedmiotowego obszaru, zebranych w serwisie internetowym RDOŚ w Warszawie, nie ma
jednak Ŝadnego materiału merytorycznego, który potwierdzałby tę tezę.
Według dostępnych w internecie protokółów spotkań dyskusyjnych, dyskusja na temat
granic obszaru odbyła się tylko na I – informacyjnym spotkaniu w sprawie planu zadań
ochronnych, przy czym głosy w dyskusji na tym spotkaniu sugerowały, Ŝe motywem zmniejszania
obszaru moŜe być chęć uniknięcia konfliktów związanych z objęciem granicami obszaru
eksploatowanych na piasek wydm jak równieŜ chęć uniknięcia „utrudniania Ŝycia, np.
zakazywania jeŜdŜenia quadami”.
Opublikowane materiały z dalszych etapów prac nad planem nie zawierają Ŝadnego
materiału merytorycznego, który zostałby wypracowany w toku prac, a potwierdzałby hipotezę o

zasadności zmniejszenia obszaru. Projekt zarządzenia RDOŚ, wypracowany w toku procesu,
dotyczy obszaru nie zmniejszonego.
Ponadto, w wynikach sporządzonej w 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, przez
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji leśnej, „Inwentaryzacji przedmiotów ochrony Natura 2000 w
obszarach Natura 2000 poza gruntami Lasów Państwowych”, na obszarze, który GDOŚ
proponuje do wyłączenia, są skartowane poligony i punkty chronionych siedlisk
przyrodniczych – muraw napiaskowych i borów chrobotkowych & stanowisk
chronionych siedlisk).
Zwracam przy tym uwagę, Ŝe nawet brak – na wyłączanym terenie – chronionych siedlisk
przyrodniczych nie jest wystarczającą przesłanką do ich wyłączenia. Wyłączany teren musiałby
jeszcze nie mieć znaczenia dla integralności obszaru, tj. musiałby nie funkcjonować „otulinowo”
wobec głównych wartości przyrodniczych obszaru. Musiałby takŜe nie nadawać się jako
lokalizacja ewentualnego zwiększania areału siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze.
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