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OP-ll.082.3.33.2018.JPe.1 Kraków, V, listopada 2018 roku

ZAPROSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ochotnica PLHI2005O mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze
warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 23 listopada 2018 r. w godzinach 10:00 — J 3:00
w budynku Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby po uprzednim zgłoszeniu
woli uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną.

W ramach prac nad opracowaniem projektu zadań ochronnych dla ww. obszarów
Natura 2000 zostaną utworzone Zespoły Lokalnej Współpracy, które będą uczestniczyć we
wszystkich etapach sporządzania tego dokumentu. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele
urzędów, instytucji i osób prywatnych, których działalność ma wpływ na ochronę ww.
obszarów Natura 2000. Udział w Zespole zagwarantuje uczestnictwo w dyskusji nad
proponowanymi zapisami dokumentu.

Program warsztatów:
• podstawy prawne sporządzania planu zadań ochronnych,
• omówienie szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych,
• tryb konsultacji projektu dokumentu,
• przedstawienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,
• przedstawienie informacji o zagrożeniach dla przedmiotów ochrony,
• przedstawienie informacji o potrzebnych działaniach ochronnych,
• utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.

W celu zapewnienia dla Państwa poczęstunku, bardzo prosimy o deklarację chęci
uczestnictwa w spotkaniu do dnia 20 listopada 2018 roku, do godz. 12:00. Potwierdzenie
udziału w warsztatach proszę przesłać na adres e-mail: akub.pelka.krakow(rdos.goy.pl
Z tematem: Spotkanie ZLW Ochotnica Dolna lub pod numerem telefonu: 126198141.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie powyższej wiadomości do osób potencjalnie
zainteresowanych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje projekt
nr POIS.02.04.00-00-01 93/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 fPZObis7” w części obejmującej województwo małopolskie. Celem
przedmiotowego projektu jest stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla kolejnych, 283
obszarów Natura 2000 — w tym 21 w granicach województwa małopolskiego.
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