Informacja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie
związanym z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000
PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy
W związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy (zwanego dalej Planem) informuję, że w dniu 28 listopada
2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim Polnica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 (sala
konferencyjna) odbędzie się drugie spotkanie dyskusyjne/warsztat Zespołu Lokalnej Współpracy.
Wszystkie strony zainteresowane, szczególnie osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
PLH020010 Piekielna Dolin koło Polanicy, mogą wziąć czynny udział w pracach związanych ze
sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych.
Celem spotkania jest praca nad przygotowaniem projektu Planu, który będzie zawierał
wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony w obszarze z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron
Zainteresowanych.
Informacje na temat szczegółów dotyczących opracowywanej dokumentacji i udziału
w pracach związanych z jego sporządzeniem można uzyskać bezpośrednio u Wykonawcy Planu:
Scott-Wilson Sp. z o.o., Biuro Wrocław, ul. Szymanowskiego 9, 51-609 Wrocław, tel. 71 711 68 00,
Wojciech.Lewandowski@scottwilson.com lub w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław: planista regionalny Andrzej Ruszlewicz,
tel. 721 468 852, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl.
W trakcie spotkania przewidziana jest wizyta w obszarze Natura 2000. W związku z tym
proszę o zabranie odpowiedniego ubioru, dostosowanego do pogody i uwarunkowań terenowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Program 2 spotkania dyskusyjnego/warsztatu Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW),
10

00

Podsumowanie wyników poprzedniego spotkania i ich przyjęcie jako części uzgodnionej (sala konferencyjna UMiG)
Uzgodnienie celów ochronny i ustalenie działań ochronnych
Określenie zasad monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochronny w obszarze
Prezentacja i dyskusja nad projektem Planu

1200

Wizja terenowa w obszarze Natura 2000 w celu ułatwienia zrozumienia problemów jego ochrony

1600

Zakończenie spotkania i ustalenie zasad dalszej współpracy

