Prace nad projektami podlaskich planów zadań
2014-06-02

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 Sasanki w Kolimagach, Dolina Pisy oraz Źródlisk Wzgórz Sokólskich wraz z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Białymstoku zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia
dokumentów.
W czerwcu br. odbędą się pierwsze spotkania konsultacyjno-informacyjnych dla obszarów Natura 2000:
Sasanki w Kolimagach

Termin: 6 czerwca 2014 r.
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno
Dolina Pisy
Termin: 16 czerwca 2014 r.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, ul. Akacjowa 2, 18-525 Turośl
Źródliska Wzgórz Sokólskich
Termin: 18 czerwca 2014 r.
Miejsce: siedziba Urzędu Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra.
Celem opracowania projektów jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, czyli zapewnienie, że siedliska
przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych będzie polegało na ocenie
stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyﬁkacji zagrożeń przedmiotów ochrony oraz zaplanowaniu konkretnych działań ochronnych. Proces ten wymaga
przedyskutowania i uzgodnienia wielu szczegółów z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000. W związku z tym odbędą się spotkania z różnymi grupami interesariuszy.
We wstępnym etapie procesu planistycznego utworzone zostaną Zespoły Lokalnej Współpracy. Zespół tworzą zainteresowane osoby i podmioty, których projekt planu
bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu planu, a także eksperci przyrodnicy. Członkowie zespołu będą pracować nad
projektem planu podczas spotkań dyskusyjnych, których celem będzie wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 - uwzględniającej zarówno obowiązek
ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z
obszaru. Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny, uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do planu
zadań ochronnych opracowują w ramach swojej działalności.
Zadanie sﬁnansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Projekty planu zadań ochronnych na zlecenie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku opracowuje Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat.
Wszelkie informacje na temat postępu prac nad projektami planu zadań ochronnych będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej w cześci dot. PZO.
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