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25 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbieli, odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie
poświęcone opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego
Świdra PLH140025.
Spotkanie zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, odpowiedzialna za
opracowanie planu zadań ochronnych dla ww. obszaru. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in.
przedstawiciele nadleśnictwa, samorządów, mieszkańców oraz organizacji ekologicznych - wchodzący w
skład Zespołu Lokalnej Współpracy. Prace nad planem dla ww. obszaru realizowane są w ramach
projektu doﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".
Głównym celem spotkań było umożliwienie zainteresowanym udziału we współtworzeniu planów zadań
ochronnych na poszczególnych etapach. Była to okazja do dyskusji oraz wypowiedzenia się na temat
zapisów proponowanych w sporządzanych dokumentach. W ramach pierwszych warsztatów przekazano
ogólne informacje dotyczące obszarów Natura 2000 w Polsce, opisano proces tworzenia planów zadań ochronnych, jak również przedstawiono i scharakteryzowano
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu biologii i ekologii gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony
których utworzone zostały poszczególne obszary Natura 2000. W ramach dalszych prac zidentyﬁkowano istniejące i potencjalne zagrożenia oraz określono cele i
działania ochronne, a także zaproponowano wskazania do dokumentów planistycznych niezbędne dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000.
Szczególne podziękowania kierowane są dla Wójta Gminy w Kołbieli za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej.
W ramach dalszych prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025 przeprowadzona będzie procedura udziału
społeczeństwa, w ramach której będzie można składać uwagi i wnioski do sporządzonego dokumentu. Informacje na ten temat dostępne będą m.in. na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opublikowane w prasie.
Aktualnie trwa cykl spotkań dyskusyjnych dla kolejnych 5 obszarów Natura 2000: Doliny Wkry i Mławki PLB140008, Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Ostoja
Nadbużańska PLH140011, Dolina Liwca PLB140002 oraz Ostoja Nadliwiecka PLH140032.
Kolejne spotkania warsztatowe, na które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza, zaplanowano na lipiec - wrzesień 2013 r. Więcej
informacji dotyczących powyższych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest współbeneﬁcjentem projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V ,,Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych", działanie 5.3 ,,Opracowanie planów ochrony" współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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