
 
 

 

 

 

Raport 

z pierwszego spotkania dyskusyjnego w sprawie opracowania projektu  

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055 

 

Pierwsze spotkanie dyskusyjne dotyczące opracowania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055odbyło się 27 czerwca 2014 r. o godz. 10
00

 

w siedzibie urzędu miejskiego Góry Kalwarii przy ulicy Warszawskiej. Organizatorem spo-

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

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

2000 Łąki Soleckie PLH140055. Beneficjenta projektu POIS.05.03.00-00-285/10 – Uniwer-

sytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowali p. dr inż. Mieczysław Sta-

chowiak i Alfred Kozłowski. Sprawującą nadzór nad obszarem Natura 2000 Regionalną Dy-

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

uczestniczyło ogółem 16 osób (lista obecności w załączeniu). 

Celem spotkania było: 

 poinformowanie o założeniach, trybie i harmonogramie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055, 

 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 Soleckie PLH140055 (prezentacja multimedialna) 

 założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000            

Łąki Soleckie PLH140055 (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 Soleckie PLH140055 uczestnicy spotkania 

przyjęli bez uwag. 

W ramach dyskusji stwierdzono całkowity brak zainteresowania ze strony władz gminy 

w zakresie przekazania informacji o rozpoczęciu prac nad planem zadań dla obszaru Natura 

2000 jak również terminu i miejsca spotkania warsztatowego pomimo prawidłowego i zgod-

nego z procedurą zawiadomienia samorządu zarówno przez wykonawcę, jak i sprawującego 

nadzór nad obszarem. Należy zaznaczyć, że podczas spotkania nie było przedstawiciela urzę-

du miasta i gminy Góra Kalwaria. Uczestnicy wnieśli postulat by na kolejne dwa spotkania 

dyskusyjne powiadomić sołectwa oraz właścicieli gruntów, m.in. znajdującej się na terenie 

obszaru stadniny koni. W dalszej części spotkania omówiono problemy związane z presją 

urbanizacyjna oraz zachwianą gospodarka wodną,  mających wpływ na przedmioty ochrony.  

Zwrócono uwagę na ewentualne oddziaływanie istniejącej drogi krajowej w perspektywie jej 

modernizacji a co za tym idzie zwiększenia natężenia ruchu.  

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 

 

 


