
  

 

 

Protokół z I warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 

projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jodłowice PLH0200106 

Ze względu na ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan 

epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zrezygnowała z przeprowadzenia  

I warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy (ZWL) dla obszaru Natura 2000 Jodłowice 

PLH020106 w formie tradycyjnej.   

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie zdalnej – materiały zostały udostępnione  

w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

pod adresem: http://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-

jodlowice-plh020106. 

Celem I warsztatów ZLW było zapoznanie zainteresowanych stron z opracowywanym 

projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Jodłowice PLH020106 w ramach 

projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000” (PZObis) 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. 

W serwisie internetowym zamieszczone zostały materiały dotyczące: 

1. obszaru Natura 2000 Jodłowice PLH020106, w tym: jego lokalizacji, przedmiotów ochrony 

Obszaru, prowadzonych działań ochronnych. terminu i trybu opracowania planu zadań 

ochronnych, ekspertyz przyrodniczych zleconych na potrzeby opracowania Planu, 

zidentyfikowanych problemów; 

2. sieci Natura 2000 oraz prawnych podstaw jej funkcjonowania, w tym: istoty tworzenia 

obszarów Natura 2000 i sposobu ich wyznaczania, zarządzania obszarem Natura, 

zasadami obowiązującymi w stosunku do obszarów Natura 2000, dokumentacji 

Standardowych Formularzy Danych; 

3. planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym: podstaw prawnych 

ustanawiania planów zadań ochronnych, znaczenia planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000, elementów składowych dokumentacji planów zadań ochronnych 

oraz możliwościach udziału w opracowaniu dokumentacji; 

4. projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”,  

w tym: czas trwania projektu, źródła finansowania projektu i jego beneficjenci, cel  

i działania w ramach projektu, obszary Natura 2000 dla których opracowywane są plany 

zadań ochronnych, 

Uwagi i wnioski do publikowanych materiałów w ramach I spotkania ZLW można było składać 

w terminie od 9 września 2020 r. do 25 września 2020 roku, żadne uwagi jednak  

nie wpłynęły. 
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Zgłoszenia udziału w pracach ZLW można dokonać w dowolnym momencie prac na planem 

zadań ochronnych dla Obszaru.  

Chęć uczestnictwa w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091 zgłosili: 

1. przedstawiciele Nadleśnictwa Oborniki Śląski, 

2. przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

3. przedstawiciel Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, 

4. przedstawiciel firmy AR Andrzej Ruszlewicz. 

Kolejne warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy planowane są w II kw. 2021 r. W trakcie 

spotkania przedstawione i omówione zostaną wyniki ekspertyz przyrodniczych wykonanych  

w 2019 i 2020 roku. 

 


