Natura 2000 w praktyce
„Jak unikać problemów z Naturą 2000”
PROGRAM SEMINARIUM
Poznań, 12 maja 2010, godz. 10:00 – 14:30 w sali przy kościele, ul. Stolarska 7

Wstęp
10.00-10:20 Najczęstsze przyczyny konfliktów środowiskowych, zniszczeń i zagrożeń siedlisk Natura 2000.

Wyniki dotychczasowego monitoringu w czterech województwach.
Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju, Koordynator programu „Strażnicy Natury 2000”

Prawo
10:20-11:35 Prawne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000:
 Jakie przedsięwzięcia podlegają ocenie habitatowej (Czy każde przedsięwzięcie, w tym np. remont domu?)
 Procedura przeprowadzenia oceny habitatowej (Kiedy wymagane jest jej przeprowadzenie, kto jest
odpowiedzialny za jej rozpoczęcie i przeprowadzenie, inwestor czy organ?, procedura screeningu, wynik oceny)
 Wpływ wyniku oceny habitatowej na możliwość realizacji przedsięwzięcia (Czy możliwa jest realizacja
przedsięwzięć, w tym infrastrukturalnych na obszarach Natura 2000? Co w przypadku, gdy okaże się, że
przedsięwzięcie może mieć znaczące negatywne oddziaływanie?)
 Ocena oddziaływania na środowisko a ocena habitatowa
 Odpowiedzialność za realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000
niepoprzedzonych oceną habitatową
 Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody w obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych a ocena
habitatowa (Jak przeprowadzenie oceny wpływa na odpowiedzialność za taką szkodę?)
dr Sergiusz Urban, Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp z o.o

11:35-11:55 Przerwa kawowa

Inwestycje w praktyce
11:55-12:45

Pułapki przyrodniczej oceny przedsięwzięcia - ocena oddziaływania na przykładzie elektrowni
wiatrowych
 Elektrownie wiatrowe a ptaki
-

kiedy należy robić raporty i prognozy (procedura screeningu)

-

co powinny zawierać, co wpisać do zakresu raporty czy prognozy (scoping),

-

jak oceniać poprawność wykonania raportu lub prognozy

-

przykłady najczęstszych błędów i nieprawidłowości

 Skutki niewłaściwego przygotowania raportów i prognoz - szkody przyrodnicze
Przemek Wylegała, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

12:45-13:30

Pułapki przyrodniczej oceny przedsięwzięcia - ocena oddziaływania na przykładzie elektrowni
wiatrowych cd
 Elektrownie wiatrowe a nietoperze
 Integralność i spójność Natury 2000
 Kompensacje przyrodnicze – przykładowe środki kompensacyjne

Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Prezes Zarządu

13.30-13:45 Wykorzystanie konsultacji środowiskowych dla zapobiegania konfliktom - mechanizm

opiniowania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WD 2007 – 2013

Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju, Prezes Zarządu

14:00

Dyskusja i poczęstunek

Organizator spotkania:

Współpraca:

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

