Osowiec-Twierdza, 09.09.2011 r.

OGŁOSZENIE

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do opracowania projektów planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006)
i specjalnego obszaru ochrony siedlisk SOO Dolina Biebrzy (PLH 200008) w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum
Wykonawców: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu Oddział
w Białymstoku.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wskazanie strategii i działań ochronnych,
zapewniających właściwy (korzystny) stan ochrony gatunków i ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych, dla których wyznaczono wyżej wymienione formy ochrony.
Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy będzie zgodny z zakresem określonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000.
Ustalenia planów zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na organy
administracji leśnej, organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej,
właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód, oraz właścicieli nieruchomości,
w obrębie których występują przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, przedsiębiorców, którzy
prowadzą działalność lub są zainteresowani realizacją przedsięwzięć na ww. obszarach Natura 2000.
Ustalenia planów zadań ochronnych winny być transponowane do obowiązujących dokumentów
planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.
W pracach nad projektami planów zadań ochronnych powinno uczestniczyć jak najszersze
grono interesariuszy, którzy będą tworzyli grupę roboczą - Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW).
W ramach realizacji projektu w latach 2011-2014 planowanych jest 8 spotkań roboczych ZLW.
Podczas spotkań ZLW przekazywana będzie informacja o prowadzonych pracach w ramach projektu,
a przede wszystkim będzie konstruowana wspólna wizja ochrony ww. obszarów Natura 2000
w oparciu o wiedzę naukową jak i praktyczną, z uwzględnieniem potrzeb osób i podmiotów
gospodarujących na tym obszarze.
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Udział w pracach ZLW jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty swojego
przyjazdu na spotkanie, a wkład do projektów planów zadań ochronnych opracowują w ramach
swojej działalności.
Pierwsze
spotkanie
interesariuszy
odbędzie
się
dnia
12 października 2011 r. w hotelu Zbyszko w Goniądzu, ul. św. Rozalii 13. Szczegółowy program
spotkania poniżej.

Z poważaniem
Wojciech Dudziuk
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

Program I spotkania:
10.30 - Rozpoczęcie spotkania, omówienie celu i porządku spotkania.
11.00 - Referat pt. „Plany zadań ochronnych (PZO), jako narzędzie zachowania
właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000”:
• założenia sieci Natura 2000,
• cele i zadania PZO,
• plany zadań ochronnych: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska:
i. stan rozpoznania przedmiotów ochrony i ich uwarunkowania,
ii. metodyka sporządzania PZO,
iii. negocjowalne i nienegocjowalne elementy PZO,
iv. harmonogram prac,
• ew. pytania do referenta
11.45 - Referat pt. „Uspołecznienie procesu sporządzania PZO”
• kategorie interesariuszy,
• formy współpracy interesariuszy z zespołem autorskim planów (uczestnictwo
w warsztatach,
kontakty bilateralne, zgłaszanie uwag i propozycji na piśmie, udostępnianie
informacji),
• tematyka i harmonogram warsztatów
12.00 - Przerwa na kawę, herbatę
12.20 - Dyskusja, pytania, zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy, podsumowanie
spotkania.
14.00 - Obiad i zakończenie spotkania.
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