
Mamy swoją Naturę 2000 
Lasy wokół Rembertowa coraz bliŜej mieszkańców!? 

 
Wszystkich miłośników przyrody z Rembertowa i okolic pragnę powiadomić o rzeczy 

naprawdę duŜej wagi, jaka miała miejsce pod koniec 2009 r. Oto 30.10 2009 r. Rada 
Ministrów RP zatwierdziła pozytywnie i skierowała do akceptacji Komisji Europejskiej w 
Brukseli listę nowych obszarów chronionych Natura 2000 z terenu Polski. Wśród nich 
znalazł się stosunkowo duŜy bo liczący 242 ha, stanowiący część lasów rembertowsko- 
zielonkowskich obszar pod nazwą „Poligon Rembertów” /nr 387 na liście poniŜej/. Został on 
zgłoszony we wrześniu 2008r. przez osoby prywatne oraz stowarzyszenia społeczno-
ekologiczne, które dostrzegły w porę szczególne walory przyrodnicze tego bliskiego nam 
kompleksu leśnego, które predestynowały go do znalezienia się na tej elitarnej liście. 

Stosowny wniosek złoŜyłem w Ministerstwie Środowiska osobiście. Wierzymy, Ŝe po 
ostatecznym zatwierdzeniu w/w decyzji cały kompleks naszych pięknych lasów przylegający 
do obszaru Natura 2000 zostanie poddany szczególnie troskliwej ochronie przez zarządzające 
nim słuŜby leśne, i Ŝe zakończony zostanie trwający bezkarnie od wielu lat pod bokiem 
samorządów proceder wywoŜenia w samo serce tych lasów trujących szlamów i popiołów z 
oczyszczalni ‘Czajka’ i EC Siekierki pod pozorem rekultywacji, co było wielokrotnie 
opisywane w lokalnej prasie. 

Załączamy kopie złoŜonego wniosku w Ministerstwie oraz wyciąg z długiej 
zawierającej ponad 500 pozycji listy nowych obszarów Natura 2000 zatwierdzonych przez 
RM w październiku 2009 r. Siedliskowa część sieci Natura 2000 z uwzględnieniem nowych 
obszarów pokrywać będzie około 11% terytorium kraju – dotychczas było to 8,8%. Łącznie z 
obszarami ochrony ptaków stanowi to ok. 20 % powierzchni całego kraju, czyli jest zbliŜone 
do norm europejskich. Decyzja Rady Ministrów to ostatni krok krajowej procedury, a lista 
i dane tych obszarów przesłane zostały juŜ do Brukseli.  

Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 przekazane do Komisji Europejskiej 
w dniu 30 października 2009 r.  

 
 
 L.p.  Kod obszaru      Nazwa obszar        Powierzchnia (ha) 
383.  PLH320067 Pojezierze Ińskie  10 229,90  
384.  PLH320014 Pojezierze Myśliborskie 4 406,84  
385.  PLH200007 Pojezierze Sejneńskie 13 630,94  
386.  PLH060078 Polichna  368,40  
387.  PLH140034 Poligon Rembertów  241,93  
388.  PLH220092 Pomlewo  177,41  
389.  PLH120072 Poradów  11,30  
390.  PLH060073 Posadów  3,15  
391.  PLH100006 Pradolina Bzury-Neru 21 886,17  
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