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Informacja dla mieszkańców gminy PODGÓRZYN 

dotyczy planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB020007 „Karkonosze”  
oraz PLH020006 „Karkonosze” z wyłączeniem części wspólnej  

z Karkonoskim Parkiem Narodowym, oraz PLH020044 Stawy Sobieszowskie. 
 

Karkonoski Park Narodowy oraz Centrum Informacji o Środowisku  

UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ), wykonawca projektów planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000: PLB020007 Karkonosze, PLH020006 Karkonosze, oraz 

PLH020044 Stawy Sobieszowskie zwracają się z prośbą o przekazanie mieszkańcom 

informacji dotyczących realizacji zadania „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w ramach projektu POIS.05.01.00-00-296/10 

„Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III”  

w części dotyczącej ww. obszarów Natura 2000.  

Dla każdego z ww. obszarów Natura 2000 opracowano dokumentację opisującą 

rozmieszczenie i stan przedmiotów ochrony tj. siedlisk i gatunków. Przygotowano także 

koncepcję najpilniejszych działań ochronnych, mających na celu utrzymanie wskazanych 

siedlisk oraz gatunków we właściwym stanie. Działania te, odnoszące się do konkretnych 

przedmiotów ochrony, będą realizowane przez okres 10 lat od ukazania się zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ustanawiającego plan zadań ochronnych dla 

każdego z wymienionych obszarów Natura 2000.  

Wynikiem prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020044 Stawy Sobieszowskie, są również propozycje korekty przebiegu granic obszarów 

Natura 2000, opracowane tak, aby ich przebieg nawiązywał do granic działek 

ewidencyjnych lub rodzajów użytków. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach 

zaproponowano powiększenie lub pomniejszenie obszaru Natura 2000. Propozycje te można 

prześledzić na załączonych do niniejszego pisma mapach gminy.  
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Pragnę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że propozycje zmiany przebiegu granicy są 

efektem pracy zespołu ekspertów realizujących projekt. Zostały opracowane na podstawie  

prowadzonych badań nad rozmieszczeniem i stanem przedmiotów ochrony, jak również 

poddane dyskusji z Zespołem Lokalnej Współpracy.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie do wiadomości lokalnej 

społeczności informacji o możliwości zapoznania się z projektem planów zadań ochronnych 

dla ww. obszarów Natura 2000 (umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, inne 

przyjęte lokalnie środki rozpowszechniania informacji).  

 

Każda zainteresowana osoba może zapoznać się z dokumentacją projektu planu zadań 

ochronnych dla ww. obszarów w siedzibach: 

(1) Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 23, 58-570  

Jelenia Góra, 

 

Uwagi do dokumentacji można wnosić przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: Karkonoski 

Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, 

składając osobiście w formie pisemnej w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30; lub pocztą elektroniczną na  

e-mail: lidia.przewoznik@kpnmab.pl (p. Lidia Przewoźnik, planista z ramienia 

Karkonoskiego Parku Narodowego) lub monika@gridw.pl (p. Monika Rusztecka, 

Koordynator Planu, z ramienia Centrum UNEP/GRID-Warszawa), nie później niż do 

15 listopada, 2012 roku.   

 
 
 
Monika Rusztecka 
Koordynator Planu  


