
 

 
 

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie 
 

związanym z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów 

NATURA 2000 Grądy w Dolnie Odry PLH020017 i Grądy Odrzańskie PLB020002 

 

 

W związku z opracowywaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru ochrony siedlisk 

NATURA 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 i Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków 

Grądy Odrzańskie PLB020002 (zwanych dalej Planem) informuję, że w dniu 

18 czerwca 2013 roku  o godz. 10
00

 odbędzie się spotkanie terenowe, w którym mogą wziąć 

udział wszyscy zainteresowani, miejsce spotkania: przy wejściu do Rezerwatu Przyrody 

"Zwierzyniec" - parking na końcu ul. Bażantowej, Oława. 

 

W trakcie spotkania wykonawca Planu przedstawi Państwu informacje na temat 

przedmiotów ochrony obu obszarów. 

Spotkanie będzie dotyczyło części dolnośląskiej obu obszarów Natura 2000 położonej 

w gminach: Wrocław, Czernica, Jelcz - Laskowice, Oława i Siechnice. 

W związku z tym, że spotkanie będzie miało charakter wizji terenowej proszę ubrać 

się odpowiednio do warunków pogodowych. 

Strony zainteresowane, szczególnie osoby i podmioty prowadzące działalność 

w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 

obszary Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 i Grądy Odrzańskie PLB020002, 

mogą wziąć czynny udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu zadań 

ochronnych. Informacje na temat szczegółów dotyczących opracowywanej dokumentacji 

i udziału w pracach związanych z jego sporządzeniem można uzyskać w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu u planisty regionalnego Andrzeja Ruszlewicza, 

pod numerem telefonu 721 468 852 lub adresem e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl lub 

bezpośrednio u wykonawcy Planu: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg, Tel. 77/ 416 28 87, adres  

e-mail: sekretariat@brzeg.buligl.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
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Program spotkania ZLW – wizji terenowej w Obszarze: 

10
00 Rozpoczęcie spotkania - Powitanie przybyłych gości, przedstawienie harmonogramu 

oraz celu spotkania. 

10
15

-14
00 

Wizja terenowa. Omówienie zagadnień związanych z ochroną gatunków zwierząt, roślin 

i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w obszarach oraz działań 

koniecznych do podjęcia w celu poprawy ich stanu zachowania. 

14
15 Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 

 


