
 

                                                                     

      Wrocław, dnia  9 sierpnia  2021 r. 

WPN.6320.3.2021.AH.2 

Szanowni Państwo, 

Dotyczy: przygotowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy 
Kliczkowskie PLH020090, w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. 
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (PZObis). Projekt 
dofinansowany jest 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. 
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, mając na uwadze ogłoszony 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, rezygnuje  
z przeprowadzenia I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dla obszaru Natura 2000 
Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090, w formie tradycyjnej. 
 
Materiały przygotowane na I spotkanie ZLW zostały udostępnione w serwisie internetowym 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu od dnia 9 sierpnia 2021 r. pod adresem: 
http://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dabrowy-
kliczkowskie-plh020090 
 
Zgłoszenia udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy dla ww. obszaru Natura 2000 można 
dokonać w dowolnym momencie – wypełniając załączoną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i przesyłając podpisany dokument na niżej podany adres korespondencyjny 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu lub adres e-mail. 
 
Uwagi i wnioski do publikowanych materiałów w ramach I spotkania ZLW można składać 
do dnia 23 sierpnia 2021 r.: 

• Na adres e-mail: biuro@komagconsulting.pl; oraz do wiadomości na adresy e-mail: 
anna.haplicznik.wroclaw@rdos.gov.pl; martyna.predka.wroclaw@rdos.gov.pl; 

• Pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu al. Jana 
Matejki 6, 50-333 Wrocław – z dopiskiem „Spotkanie ZLW – Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090”. 
  
Ponadto informuję, iż samo zgłoszenie uwag do publikowanych treści nie jest tożsame  
z wpisaniem na listę członków ZLW – wpisanie na listę następuje poprzez przesłanie podpisanej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

 
 Załącznik:  
1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Rafał Klodek 
Naczelnik Wydziału Ochrony 
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