
 

 
 

 

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie 

 
związanym z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru        

NATURA 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 
 

 
W związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Pątnów Legnicki PLH020052 (zwanego dalej Planem) informuję, że w dniu                         
16 października 2012 roku o godz. 1000 w Remizie OSP w Miłogostowicach , gmina 
Kunice odbędzie się spotkanie dyskusyjne/warsztat, w którym mogą wziąć udział wszyscy 
zainteresowani.  

W trakcie prac nad projektem Planu zostanie utworzony Zespół Lokalnej Współpracy, 
którego zadaniem będzie współpraca z Wykonawcą Planu – firmą URS Polska Sp. z o.o.,       
w trakcie jego przygotowywania. Celem współpracy jest przygotowanie projektu Planu, który 
będzie zawierał wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony w obszarze (gatunki roślin i zwierząt, siedliska przyrodnicze 
chronione w obszarze) z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia 
potrzeb Stron Zainteresowanych. 

 



 

Strony zainteresowane, szczególnie osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000 Pątnów Legnicki PLH020052, 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 Pana 
Wojciecha Lewandowskiego -  URS Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Klecińska 
123, 54-413 Wrocław, tel. 71 711 70 80.   

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.     
  

Program spotkania dyskusyjnego/warsztatu Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) 
    

1000 Rejestracja uczestników, prezentacja uczestników, ustalenie składu ZLW.  

Plan pracy, cel i zadania do realizacji, rola ZLW. 

1015  Omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, prezentacja projektu 

POIiŚ, informacja o sieci Natura 2000, prawne podstawy funkcjonowania, stan 

wdrażania sieci w Polsce i Unii Europejskiej, zarządzanie obszarami. Dyskusja nad 

planowaniem ochrony, opiniach i poglądach na temat sieci Natura 2000. 

1100 Przedstawienie obecnego stanu wiedzy o obszarze, stan prawny, przedmioty ochrony 

obszaru. Praca warsztatowa nad przedmiotami ochrony obszaru. 

1145-1200 Przerwa. 

1145 Omówienie granic obszaru. Praca warsztatowa nad przebiegiem granicy obszaru. 

1245 Prezentacja wniosków z analizy zagospodarowania przestrzennego gminy i innych 

dokumentów planistycznych. Praca warsztatowa nad wskazaniami do zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gmin i innych planach związanych z obszarem. 

1345-1415 Przerwa. 

1415 Identyfikacja problemów związanych z właściwym stanem ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru. 

1445 Ustalenie celów działań ochronnych i listy koniecznych do podjęcia działań ochronnych. 

1530 Podsumowanie spotkania, ustalenie zakresu prac, terminu i miejsca następnego 

spotkania. Ustalenie zakresu prac między spotkaniami, sposobów przygotowania się do 

spotkania.  

1600 Zakończenie spotkania. 

 

 


