
 

 
 

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie 
 

związanym z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów        

NATURA 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063                       

Bory Dolnośląskie PLB020005 

 

W związku z opracowywaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk 

Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 i Obszaru Specjalnej 

Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 (zwanych dalej Planem) informuję, że w 

dniu 4 czerwca 2013 roku o godz. 10
00 

w siedzibie Nadleśnictwa Ruszów, ul. Leśna 2, 

Ruszów, odbędzie się spotkanie dyskusyjne/warsztat, w którym mogą wziąć udział wszyscy 

zainteresowani.  

Celem spotkania jest praca nad przygotowaniem projektów Planów, które będą 

zawierały wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w obszarze z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do 

uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych. 

Dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 spotkanie zorganizowane 

jest dla części ostoi położonej w gminach: Bolesławiec (w), Nowogrodziec, Osiecznica, 

Pieńsk i Węgliniec. 

Zapraszam do zapoznania się z materiałami na spotkanie, które znajdą Państwo          

w zakładce Natura 2000. Znajduje się tam lista obszarów, dla których realizowane są plany 

zadań ochronnych i gdzie umieszczane są różne informację nt. każdego obszaru z osobna. 

Strony zainteresowane, szczególnie osoby i podmioty prowadzące działalność             

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

obszar Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 i Bory 

Dolnośląskie PLB020005, 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, mail: sekretariat@brzeg.buligl.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.     
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Program spotkania dyskusyjnego/warsztatu Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) 

    

10
00

 Rozpoczęcie spotkania - Powitanie przybyłych gości, przedstawienie harmonogramu 

spotkania, podsumowanie I spotkania ZLW 8 listopada 2012 roku. 

10
15

  Prezentacja wyników prac ekspertów dotycząca położenia przedmiotów ochrony na 

terenie obszaru Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063 

10
40

 Praca warsztatowa nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do uzupełnienia 

wiedzy na temat przedmiotów ochrony (na mapach z lokalizacją przedmiotów ochrony). 

11
00 

 Prezentacja propozycji uszczegółowienia i korekty granicy OZW Wrzosowiska 

Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063. 

11
20

 Praca w grupach nad propozycja uszczegółowienia i korekty granicy (mapa z propozycją 

korekty granic). 

11
40 Przerwa 

11
50

 Praca w grupach nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań 

ochronnych i działań ochronnych (tabele zgodne z zarządzeniem PZO). 

12
30

 Przerwa 

12
45

 Prezentacja wyników prac ekspertów dotycząca położenia przedmiotów ochrony na 

terenie obszaru Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie PLB020005 w części zachodniej 

Dolnego Śląska – dyskusja nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do 

uzupełnienia wiedzy na temat przedmiotów ochrony. 

12
55 Praca warsztatowa nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do uzupełnienia 

wiedzy na temat przedmiotów ochrony (na mapach z lokalizacją przedmiotów ochrony). 

13
15 Przedstawienie zidentyfikowanych w trakcie prac kameralnych i terenowych zagrożeń 

dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych i działań ochronnych w 

stosunku do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie 

PLB020005  w części zachodniej Dolnego Śląska. 

13
30 Praca w grupach nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań 

ochronnych i działań ochronnych (tabele zgodne z zarządzeniem PZO). 

14
15 Prezentacja propozycji uszczegółowienia i korekty granicy OSO Bory Dolnośląskie 

PLB020005 w części zachodniej Dolnego Śląska. 

14
20 Praca w grupach nad propozycja uszczegółowienia i korekty granicy (mapa z propozycją 

korekty granic). 

15
00 Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


