
 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 
01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 

tel./fax: (48) 22 877 23 59 – 60 
e-mail: zarzad@nfos.org.pl 

www.nfos.org.pl 
NIP: 522-000-18-89 

 

l.d. 127/11/2020          Warszawa 20.10.2020 

 

 

Szanowni Państwo 

 

W ślad za wcześniejszymi informacjami Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Prezesa 
Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w sprawie przystąpieniu do sporządzania Planu ochrony dla 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (pismo z 20 lipca 2020 r.) zapraszam do udziału w pierwszym 
spotkaniu z interesariuszami Planu, podczas którego przedstawimy najważniejsze założenia prac nad tym 
dokumentem.  

Spotkanie to odbędzie się 6 listopada w godzinach 10.00-13.00 i ze względów epidemiologicznych zostanie 
przeprowadzone w trybie on-line.  

We wspomnianym powyżej terminie na kanale YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcxmnNNrTeCSNxysvYL6Ag?view_as=subscriber zostaną przedsta-
wione i omówione prezentacje przygotowane przez zespół autorski. Jednocześnie wszyscy zalogowani 
użytkownicy kanału (czyli posiadający swoje konto na platformie Google) będą mogli zgłaszać na bieżąco 
swoje uwagi i pytania korzystając z dostępnej w trakcie spotkania funkcji czatu. Dostępu do funkcji takiego 
komentowania (spełniającej z konieczności rolę dyskusji) nie będą posiadały osoby nieposiadające konta 
Google, ale będą one mogły oglądać wyemitowany materiał. Dla osób chętnych, krótka informacja, jak takie 
konto można założyć i jak korzystać z czatu znajduje się na ww. kanale YT. Zamieszczone na nim prezentacje 
będą dostępne do końca prac nad Planem ochrony dla KPK. Informacje na temat tego projektu i postępu 
prac można znaleźć także na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych: 
https://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony 

Jednocześnie przypominamy, że formalne zgłaszanie uwag i wniosków do Planu ochrony dla Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego jest możliwe do czasu zakończenia merytorycznych prac nad tym dokumentem, to 
jest do jesieni 2021 r. i powinno odbywać się w formie pisemnej na adres  Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel.: 81 440 80 50, e-mail: 
sekretariat.zlpk@lubelskie.pl.  

Pomimo tak niesprzyjających warunków epidemiologicznych, liczymy na wirtualne spotkanie z Państwem 
i konstruktywną dyskusję na temat potrzeb i możliwości ochrony walorów Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego.  

 

Pozostaję z poważaniem 

 
Andrzej Weigle  
Kierownik Projektu  
Wiceprezes Zarządu NFOŚ 
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