
 
 

 

Sprawozdanie z I spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektem Planu 

Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska 

 

W dniu 20 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Augustowie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych procesu 

opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 

PLH 200005 Ostoja Augustowska. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mieszkańców obszaru Natura 2000, organów 

samorządowych, nadleśnictw, StraŜy Graniczne i inni zainteresowani projektem PZO. W 

spotkaniu uczestniczyli równieŜ przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk w 

Białymstoku. Spotkanie prowadził przedstawiciel wykonawcy Planu – Biura Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, Janusz Porowski oraz koordynator projektu Karol 

Danik.  

Przebieg czynności dokonanych podczas spotkania: 

1. Sformalizowano skład Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) – poprzez wypełnienie 

deklaracji członkostwa w ZLW przez zebranych oraz wypełnienie oświadczenia dotyczącego 

zgody na udostępnienie danych osobowych uczestników PZO. 

2. Następnie wykonawca projektu zapoznał obecnych na sali z: 

- podstawami prawnymi tworzenia PZO; 

- celem opracowania tej dokumentacji; 

- róŜnicą między PZO a planem ochrony; 

- etapami procesu tworzenia PZO. 

3. Przedstawiono zebranym funkcję i zakres wkładu prac w proces tworzenia PZO Zespołu 

Lokalnej Współpracy. 

4. Przedstawiono charakterystykę Ostoi pod kątem jej wartości przyrodniczych oraz 

przedmiotów ochrony. 

5. Omówiono Standardowy Formularz Danych, podstawowy dokument opisujący obszar 

Natura 2000. 



6. Przedstawiono dokument Planu Zadań Ochronnych pod kontem jego zawartości i sposobu 

tworzenia.  

7. Zaprezentowano sposób udostępniania dokumentu w trakcie prac nad nim poprzez stronę 

internetową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Platformę 

Informacyjno-Komunikacyjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

8. Ustalono harmonogram prac ZLW, terminy kolejnych spotkań. 

9. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której udział wzięli Dariusz Lipowicz (Podlaski 

Oddział StraŜy Granicznej, przedstawiciele nadleśnictw i inni. W trakcie dyskusji ustalono 

miejsce następnego spotkania. Poruszono kwestie związane z obowiązkiem utrzymywania 

pasa granicznego i obawami mieszkańców związanymi z ograniczeniami działalności na 

obszarze Natura 2000. Ustalono konieczność przeprowadzenia części następnego spotkania w 

terenie – analiza konkretnych przypadków na gruncie. 

 

Spotkanie prowadzono w sposób otwarty, uwagi, pytania i dyskusja prowadzona była w 

trakcie całego spotkania. Lista obecności i zapis cyfrowy (dźwięku) spotkania stanowić będą 

część dokumentacji PZO. 
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