
 

 
 
 

 

WPN.6321.2.5.2020.IL               Wrocław, dnia  2  grudnia  2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z prowadzeniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 zapraszam do udziału w II spotkaniu 

Zespołu Lokalnej Współpracy, którego celem jest zaprezentowanie i omówienie wyników 

przeprowadzonych w 2020 roku inwentaryzacji przyrodniczych zleconych w  ww. obszarze 

Natura 2000. 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0194/17  

pn.: „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku”  

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

działania 2.4.: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura             

i Środowisko 2014 – 2020.   

Mając na uwadze obostrzenia epidemiologiczne związane z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia ww. spotkania  

w tradycyjnej formie i odbędzie się ono zdalnie/on-line w formie korespondencyjnej. 

W związku z powyższym materiały przygotowane na II spotkanie ZLW zostaną 

udostępnione na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu od dnia 10 grudnia 2020 r. pod adresem http://wroclaw.rdos.gov.pl/gory-

bialskie-i-grupa-snieznika-plh020016. 

Uwagi i wnioski do opublikowanych materiałów można składać do dnia  

10 stycznia 2021 r. mailowo na adres e-mail: irena.litwicka.wroclaw@rdos.gov.pl 

lub sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław i przez platformę ePUAP oraz 

telefoniczne pod numerem telefonu 71 747 93 00. Członkowie ZLW mogą wymieniać uwagi 

lub pytania bezpośrednio między sobą lub za pośrednictwem RDOŚ Wrocław.  



 

 

Wskazać przy tym należy, że udział w pracach ZLW jest dobrowolny i otwarty  

dla wszystkich zainteresowanych, a zgłoszenia udziału w jego pracach można dokonać  

w dowolnym momencie trwania projektu wypełniając załączoną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych i przesyłając podpisany dokument na adres RDOŚ we Wrocławiu  

(z dopiskiem „Plany ochrony”) lub drogą elektroniczną na adresy e-mail: 

irena.litwicka.wroclaw@rdos.gov.pl lub sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl. Nie dotyczy  

to członków ZLW, którzy swój udział zadeklarowali na pierwszych spotkaniach ZLW  

w grudniu 2019 roku oraz podpisali niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu „Opracowanie planów ochrony 

dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” można uzyskać w RDOŚ  

we Wrocławiu u planistki – Ireny Litwickiej, pod numerem telefonu 71 747 93 00 

lub adresem e-mail: irena.litwicka.wroclaw@rdos.gov.pl. 

 
 

 
 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Z-ca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Regionalny Konserwator Przyrody 

Katarzyna Łapińska 

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/ 

 
 
Załącznik: 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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