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Janów Lubelski, dnia 18.12.2012

Raport
z przebiegu spotkania dyskusyjnego
Zespołu Lokalnej Współpracy
zorganizowanego w dniu 3 grudnia 2012 roku w ramach prac nad sporz dzaniem
Planu Zada Ochronnych dla obszaru Natura 2000
PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi

W zwizku z realizacj projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zada
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w dniu 3 grudnia 2012 roku w
siedzibie Urzdu Gminy Ksipol (powiat biłgorajski) znajdujcej si przy ul. Biłgorajskiej
12 w Ksipolu odbyło si pierwsze spotkanie dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy
(ZLW) zorganizowane w ramach prac nad sporzdzaniem Planu Zada Ochronnych (PZO)
dla obszaru Natura 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi.
Do udziału w spotkaniu zaproszonych zostało 47 podmiotów reprezentujcych kluczowe
grupy interesu (w tym osoby fizyczne, instytucje i stowarzyszenia). W spotkaniu wziło
udział 26 osób, zgodnie list obecnoci stanowic załcznik do niniejszego raportu, w tym
przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzdu Gminy Ksipol, Urzdu
Gminy Aleksandrów, Urzdu Gminy Obsza, Urzdu Gminy i Miasta Ulanów, Urzdu Gminy
Harasiuki, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych w Lublinie, Nadlenictwa Józefów,
Nadlenictwa Biłgoraj, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w
Zamociu, Lubelskiego Orodka Doradztwa rolniczego w Koskowoli, Podkarpackiego
Orodka Doradztwa rolniczego w Boguchwale, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Biłgoraju,
Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie Inspektorat w
Biłgoraju, Polskiego Zwizku Wdkarskiego Okrg PZW w Zamociu w Zamociu,
Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkaców Wsi „Inicjatywa” w Zaniach, a take pracownicy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie oraz przedstawiciele firmy „EKKOM”
Sp. z o.o. w Krakowie – Wykonawca projektu PZO.
Spotkanie dyskusyjne ZLW rozpoczło si o godzinie 10.15.
Otwarcia spotkania dokonała Pani Magdalena Sawicka – pracownik Regionalnej Dyrekcji
Ochrony rodowiska w Lublinie – Koordynator PZO – witajc przybyłych, pokrótce
objaniajc cel spotkania i omawiajc sprawy organizacyjne, w tym proponowany porzdek
warsztatów. Koordynator PZO poinformował zebranych, e w ramach procedury opracowania
Planu Zada Ochronnych dla obszaru Natura 2000 przewidziane jest utworzenie Zespołu
Lokalnej Współpracy składajcego si z przedstawicieli zainteresowanych grup interesu, na
które ochrona obszaru moe mie wpływ. Tak utworzony Zespół Lokalnej Współpracy dla
obszaru Natura 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi bdzie stanowił forum współpracy na
rzecz przygotowania dobrego Planu Zada Ochronnych, zgodnego z wymaganiami prawnymi
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i merytorycznymi oraz akceptowanego przez rodowisko lokalne. Praca Zespołu bdzie
polegała na odbyciu 4 spotka warsztatowych, podczas których omawiane i dyskutowane
bd poszczególne etapy prac nad projektem PZO. Jednoczenie zaznaczył, e uczestnictwo
w ZLW jest dobrowolne i podkrelił, e zgodnie z wymogami prawa dotyczcymi ochrony
danych osobowych wyraajc ch członkowstwa w ZLW naley złoy podpis wiadczcy o
zgodzie na udostpnianie danych personalnych na potrzeby sporzdzania Planu Zada
Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi w odpowiedniej
rubryce na licie obecnoci.
Nadmienił równie, e informacje na temat projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie
planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, w tym wytyczne w
zakresie sporzdzania oraz zawartoci planów zada ochronnych przygotowane przez
Generaln Dyrekcj Ochrony rodowiska, a take załoenia ochrony obszaru Natura 2000
PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi, znajduj si na stronie internetowej RDO w Lublinie pod
adresem http//lublin.rdos.gov.pl w zakładce „Projekty/Projekt PZO”. Tam te zamieszczane
bd informacje dotyczce kolejnych etapów prac nad sporzdzaniem PZO w celu
umoliwienia zapoznania si z nimi wszystkim zainteresowanym.
Nastpnie w oparciu o prezentacj multimedialn pt. „Opracowanie planów zada
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” Koordynator PZO przybliył
uczestnikom spotkania ide i cele oraz ródła finansowania projektu POIS.05.03.00-00186/09 realizowanego w latach 2009-2013, w ramach którego tocz si parce nad
sporzdzeniem PZO dla obszaru Natura 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi. Omówiona
została równie pokrótce sama sie Natura 2000 w Polsce, status prawny obszarów
wchodzcych w jej skład, ich rozmieszczenie w kraju i w województwie lubelskim oraz
główne cele programu Natura 2000. W dalszej kolejnoci przedstawiona została istota planu
zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, w tym: podstawy prawne i merytoryczne jego
sporzdzania oraz cele ustanowienia, etapy powstawania i skutki przyjcia kocowego
dokumentu. Na koniec wystpienia wyjaniona została rola członków Zespołu Lokalnej
Współpracy jako reprezentantów interesariuszy w procesie planistycznym, zaprezentowana
została równie Platforma Informacyjno-Komunikacyjna (PIK) jako narzdzie współpracy i
komunikacji wszystkich zainteresowanych planami zada ochronnych i programem Natury
2000.
Przerwa kawowa od godziny 11.45 do 12.15.
W dalszej czci spotkania Pan dr hab. Marek Kucharczyk – ekspert/specjalista firmy
„EKKOM” Sp. z o.o. w Krakowie – Wykonawcy projektu PZO – wykorzystujc prezentacj
multimedialn pt. „PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi - Charakterystyka obszaru” dokonał
omówienia obszaru w oparciu o dane zawarte w Standardowym Formularzu Danych (SDF)
oraz wstpne ustalenia prac terenowych i studialnych. W tej czci spotkania przedstawiona
została charakterystyka ostoi PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi, w tym: jej granice, połoenie
terytorialne i biogeograficzne, ogólna warto przyrodnicza i znaczenie obszaru, szczególne
walory przyrodnicze oraz główne zagroenia. Zaprezentowane zostały take podstawowe
informacje dotyczce przedmiotów ochrony obszaru w odniesieniu do poziomu krajowego
opatrzone dokumentacj fotograficzn wykonan podczas prac w terenie.
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Przerwa obiadowa od godziny 13.45 do 14.45.
Po przerwie obiadowej nastpiła cz dyskusyjna, podczas której dokonano wyjanienia
niezrozumiałych i problematycznych kwestii poruszanych w trakcie spotkania, a zwizanych
ze sporzdzaniem projektu planu zada ochronnych oraz przybliono tematyk kolejnych
spotka ZLW. Na zakoczenie podzikował zebranym za uczestnictwo w Zespole Lokalnej
Współpracy i zaprosił do aktywnego uczestnictwa w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych
ZLW zaplanowanych do realizacji w przyszłym 2013 roku.
Spotkanie dyskusyjne ZLW zakoczyło si o godzinie 15.00.
Sporzdziła: Magdalena Sawicka
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