
 

 
 

 

    Wrocław, dnia 18 października 2019 r. 

WPN.6320.10.2019.PT 

Zaproszenie 

na spotkanie dyskusyjne/warsztat 

Zespołu Lokalnej Współpracy związany z opracowaniem projektu 

Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

 

W związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty PLH020073 Ludów Śląski (zwanego dalej Planem) zapraszam  
do udziału w spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 
roku o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej (koło kościoła) w m. Ludów Śląski. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wskazanie osoby upoważnionej do prac   
w Zespole Lokalnej Współpracy. Zadaniem Zespołu będzie współpraca z wykonawcą Planu  
w celu opracowania projektu Planu, który będzie zawierał wspólnie wypracowane zapisy 
dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze (siedliska 
przyrodnicze chronione w obszarze) z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych  
do uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych.  

Obszar Natura 2000 Ludów Śląski PLH020073 został powołany dla zachowania 
siedlisk przyrodniczych: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) i 6510 Niżowe  
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 

 

 

Informacje o projekcie planu zadań ochronnych, harmonogramie prac można uzyskać 

w RDOŚ we Wrocławiu u planisty regionalnego Pani Anny Haplicznik, pod numerem telefonu 

 nr 71 747 93 28 lub adresem e-mail: anna.haplicznik.wroclaw@rdos.gov.pl, lub bezpośrednio  

mailto:anna.haplicznik.wroclaw@rdos.gov.pl


 

 

u koordynatora  projektu Planu: Piotr Tubielewicz - tel. 71 747 93 15, e-mail: 

piotr.tubielewicz.wroclaw@rdos.gov.pl   

Ze względów organizacyjnych proszę o wskazanie jednej osoby z Państwa jednostki 

(z podaniem imienia i nazwiska osoby) oraz potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia  

31 października 2019 r. na adres mailowy: piotr.tubielewicz.wroclaw@rdos.gov.pl.  

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu proszę również o przesłanie 

informacji na ww. adres e-mail. 

 

Program spotkania. 
 

1000 Rejestracja uczestników, prezentacja uczestników, ustalenie składu ZLW.  

Plan pracy, cel i zadania do realizacji, rola ZLW. 

1015 -1100 Omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, prezentacja projektu 

POIiŚ. 

1100-1215 Informacja o sieci Natura 2000, prawne podstawy funkcjonowania. Przedstawienie 

obecnego stanu wiedzy o obszarze, stan prawny, przedmioty ochrony obszaru.  

1215-1230 Przerwa kawowa. 

1230-1300 

Omówienie wyników prac terenowych. Identyfikacja problemów z właściwym stanem 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru (analiza SWOT). 

1300-1500 Wizja w terenie. Podsumowanie spotkania, ustalenie zakresu prac, terminu i miejsca 

następnego spotkania. Ustalenie zakresu prac między spotkaniami, sposobów 

przygotowania się do spotkania. Zakończenie spotkania. 

 

Z uwagi na planowaną wizję terenową proszę o zabranie stosownego obuwia i odzieży.  

 
 

Z up. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

 

Katarzyna Łapińska 

Z-ca Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Regionalny Konserwator Przyrody 
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