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Zadanie 3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych  

za wdrażanie zapisów PZO dot. sposobów gospodarowania 

 

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014  
w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej  
i Ekosystemów”. 



Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów 

PZO dot. sposobów gospodarowania 

Celem zadania 3 w projekcie było dostosowanie gospodarki przestrzennej, leśnej i rybackiej do 

zapisów PZO. Zadanie było skierowane do podmiotów takich jak: urzędy gmin, starostwa 

powiatowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, lasy państwowe, parki krajobrazowe, 

użytkownicy jezior. 

 

 

Oprócz spotkań „branżowych” zorganizowano 4 spotkania dla społeczności lokalnych. Na 

spotkaniach przekazano wiedzę na temat jezior oraz przedstawiono wypracowane metody 

ochrony jezior lobeliowych. 



Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów 

PZO dot. sposobów gospodarowania 

Organizacja spotkań podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów z PZO  obszarów Natura 

2000 objętych projektem: 

- dot. dostosowania GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (2 spotkania) 

- dot. dostosowania GOSPODARKI RYBACKIEJ (2 spotkania) 

- dot. dostosowania GOSPODARKI LEŚNEJ (2 spotkania) 

- Połączone spotkania dostosowania  GOSPODARKI LEŚNEJ, RYBACKIEJ I PRZESTRZENNEJ, który 

odbyły się w terenie nad obszarami objętymi projektem (4 spotkania) 

 

- spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych  (4 spotkania) 



• 17 lutego i 19 marca 2015r. na Zamku w Bytowie odbyły się spotkania dotyczące 

dostosowania gospodarki przestrzennej; 

• W spotkaniach wzięło udział prawie 60 osób z urzędów, parków krajobrazowych i innych 

instytucji państwowych i samorządowych; 

• Omówiono ogólnie charakterystykę jezior; 

• Omówiono potencjalne źródła finansowania ochrony czynnej; 

• Przedstawiono wstępną koncepcję zaplanowanych prac z ramach projektu dla Obszaru 

Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy.  

 

Gospodarka przestrzenna 



Gospodarka przestrzenna 



Gospodarka leśna 

• 27 lutego i 27 marca 2015r. na Zamku w Bytowie odbyły się spotkania dotyczące 

dostosowania gospodarki leśnej; 

• W spotkaniach wzięło udział prawie 80 osób z nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Gdańsku i Szczecinku, parków krajobrazowych; 

• Wsparcie RDLP w Gdańsku;  

• Omówiono ichtiofaunę jezior lobeliowych oraz gospodarkę rybacką; 

• Dyskutowano nad sposobem udostępniania jezior lobeliowych dla celów rekreacyjnych; 



Gospodarka leśna 



  

Gospodarka rybacka 

• 26 lutego i 26 marca 2015 r. na Zamku w Bytowie odbyły się spotkania dotyczące 

dostosowania gospodarki rybackiej; 

• W spotkaniach wzięło udział prawie 60 osób – użytkowników prywatnych jezior, PZW, 

ARMiR, RDOŚ w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, RZGW; 

• Omówiono ichtiofaunę jezior lobeliowych; 

• Uwarunkowania środowiskowe i prawne prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach 

lobeliowych; 

• Wędkarstwo w jeziorach lobeliowych; 

• Plany Rybackie; 



  

Gospodarka rybacka 



Połączone spotkania terenowe 

W trakcie spotkań „branżowych” uczestnicy zgłosili potrzebę zorganizowania wspólnych spotkań 

terenowych.  

 

Odbyły się 4 spotkania terenowe: 

• 11 maja 2015 rezerwat przyrody Pełcznica; 

• 19 maja 2015 Jezioro Piasek; 

• 20 maja 2015 Jezioro Krasne; 

• 25 maja 2015 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy; 

 

• W spotkaniach uczestniczyło w sumie około 40 osób. 

 

• Zespół projektowy przedstawił planowane działania dla czterech obszarów Natura 2000 

objętych projektem, które zostały omówione. 



Połączone spotkania terenowe 



Spotkania z mieszkańcami 

Odbyły się 4 spotkania terenowe: 

• 11 maja 2015 rezerwat przyrody Pełcznica; 

• 19 maja 2015 Jezioro Piasek; 

• 20 maja 2015 Jezioro Krasne; 

• 25 maja 2015 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy; 

 

Na spotkaniach przedstawiono specyfikacje jezior lobeliowych. Owóniono plany zadań z ochrony 

czynnej zaplanowanych w projekcie. Dyskutowano na temat jezior i ich ochrony. Padły też propozycję 

sposobu ochrony jezior. 

Dyskusja !            Wymiana doświadczeń i wiedzy!  



Spotkania z mieszkańcami 



PODSUMOWANIE 

• Zrealizowano 10 spotkań branżowych; 

• Odbyły się 4 spotkania z mieszkańcami; 

• Wypracowano wspólne zasady postępowania w ochronie jezior lobeliowych; 

• Opracowano broszurę podsumowującą cykl spotkań; 

• Część pomysłów przedstawionych na spotkaniach udało się zrealizować w projekcie w 

zadaniach ochrony czynnej (np. sztuczne mrowiska);  

• Podwyższenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności – dialog!  

 



Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014  
w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej  
i Ekosystemów”. 
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