
 
Zadanie polegające na sporządzeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 
PLB020007 „Karkonosze”, PLH020006 „Karkonosze” oraz PLH 020044 „Stawy Sobieszowskie” prowadzone 
jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 5.3 priorytet V. 

 
Jelenia Góra, 15 maja 2012 r. 

 
 

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 

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji 
Ochrony Środowiska, jako wykonawca planu zadań ochronnych dla obszarów  
Natura 2000 PLB020007 „Karkonosze” oraz PLH020006 „Karkonosze” informuje, że w dniu 
28 maja 2012 r. w godzinach 19.30-20.45 w Przesiece odbędzie się spotkanie 
informacyjne dla mieszkańców gminy Podgórzyn. Spotkanie odbędzie się w sali sołeckiej, w 
budynku starej szkoły przy ul. Karkonoskiej 27.  

Tematem spotkania będzie przekazanie mieszkańcom informacji na temat aktualnego stanu 
prac nad planem zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB020007 
„Karkonosze” oraz PLH020006 „Karkonosze”, w części nie pokrywającej się  
z Karkonoskim Parkiem Narodowym. 

Program spotkania przewiduje przedstawienie trybu uchwalania planu zadań ochronnych oraz 
przekazanie informacji o formach udziału w konsultacjach społecznych. Przewidziany czas 
prezentacji – ok. 30 min.  

Mieszkańcy są proszeni o przygotowanie pytań, wątpliwości, zagadnień dotyczących 
planowania ochrony obszarów Natura 2000. Pytania zgłoszone na spotkaniu będą 
przedmiotem dyskusji lub zostaną przekazane ekspertom w celu przygotowania odpowiedzi. 
Przewidziany czas dyskusji – ok. 45 min. 

Spotkanie będzie prowadziła Monika Rusztecka, Koordynator Planu. Moderatorem dyskusji  
będzie pan Jacek Godlewski. W spotkaniu będą również uczestniczyli przedstawiciele 
Zespołu Lokalnej Współpracy, oficjalnie reprezentujący zespół ekspertów oraz grupy 
zainteresowane planowaniem ochrony ww. obszarów. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że wszystkie osoby zainteresowane dokumentacją planu 
zadań ochronnych mogą się z nią zapoznać na stronie internetowej Karkonoskiego Parku 
Narodowego (www.kpnmab.pl) oraz w siedzibie Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego 
przy ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra (od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30–15:30). 

 
Dane do kontaktu: 
Monika Rusztecka, Koordynator Planu 
e-mail: monika@gridw.pl 
tel. 22 840 66 64 wew. 115 (w godz. 9:00–13:00) 


