
 
 

 

 

 

Raport 

z pierwszego spotkania dyskusyjnego w sprawie opracowania projektu  

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 

 

Pierwsze spotkanie dyskusyjne dotyczące opracowania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 odbyło się 25 czerwca 2014 r. o godz.10
00

 

w siedzibie urzędu gminy Puszcza Mariańska przy ulicy S. Papczyńskiego. Organizatorem 

spotkania było Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EkoFalk” Michał Falkowski z 

siedzibą w Siedlcach – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Łąki Żukowskie PLH140053. Beneficjenta projektu POIS.05.03.00-00-285/10 – Uni-

wersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowali p. dr inż. Mieczysław 

Stachowiak i Alfred Kozłowski. Sprawującą nadzór nad obszarem Natura 2000 Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie reprezentowała p. Aneta Adamska. W spotkaniu 

uczestniczyło ogółem 17 osób (lista obecności w załączeniu). 

Celem spotkania było: 

 poinformowanie o założeniach, trybie i harmonogramie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053, 

 utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Spotkanie przebiegało zgodnie z poniższym programem: 

 podstawowe informacje o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (prezentacja mul-

timedialna) 

 informacje o obszarze Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 (prezentacja multime-

dialna) 

 założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000            

Łąki Żukowskie PLH140053 (prezentacja multimedialna) 

 utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 dyskusja i wnioski. 

Spotkanie prowadzili dr inż. Mieczysław Stachowiak i Michał Falkowski, który był auto-

rem prezentacji multimedialnych. Informacje na temat założeń opracowania projektu planu 



zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 uczestnicy spotka-

nia przyjęli bez uwag. 

W ramach dyskusji omówiono problemy związane z gospodarka wodną i jej wpływie na 

przedmioty ochrony. Szerzej omówiono też kwestie ewentualnych zmian granic Ostoi, dosto-

sowując je tak by obejmowały wszystkie rzeczywiste i reprezentatywne płaty siedlisk              

łąkowych z jednoczesnym wyłączeniem terenów rolnych i zabudowy. Obecni na spotkaniu 

przedstawiciele Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zadeklarowali udostepnienie                

posiadanych materiałów dotyczących terenu Łąk Żukowskich na potrzeby PZO, zwłaszcza 

ekspertyz wykonanych w ramach prac nad planem ochrony dla parku krajobrazowego.  

Na zakończenie spotkania p. Mieczysław Stachowiak poinformował zebranych o sposo-

bach upowszechniania przez wykonawcę informacji o postępach prac nad projektem PZO, 

kontaktu z wykonawcą, beneficjentem projektu POIS.05.03.00-00-285/10 i sprawującą            

nadzór nad obszarem Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

Załącznik: 

1. Lista uczestników obecnych na spotkaniu 

 

 


