Plany zadań dla kolejnych obszarów w śląskim
2014-06-09

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła prace nad opracowaniem planów
zadań ochronnych dla dwóch specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Kościół w Radziechowach PLH
PLH240007 oraz Kościół w Górkach Wielkich PLH240008. W obydwu przypadkach obszary zostały
wyznaczone dla ochrony nietoperzy, które wybrały sobie kościoły na miejsce swoich kolonii rozrodczych.
Specjalny obszar ochrony siedlisk w zabytkowym kościele w Radziechowach został wyznaczony dla
ochrony podkowca małego, natomiast przedmiotem ochrony w kościele w Górkach Wielkich są zarówno
podkowce małe, jak i nocki duże.

Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału wszystkim zainteresowanych, a co za tym idzie – aby zapisy planu zadań ochronnych były wypracowane w wyniku
kompromisu – do prac zostaną zaproszeni przedstawiciele gmin, rolników, a także naukowcy i przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych. Jeśli bowiem
zasady ochrony obszaru będą wynikiem współpracy, pozwoli to zminimalizować potencjalne konﬂikty pomiędzy ochroną przyrody, a potrzebami rozwoju gospodarczego.

Plany zadań ochronnych opracowywane są na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Podstawowym celem ich opracowania jest możliwie najszybsze podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony
nietoperzy oraz zapewnienie, że stan ich siedlisk nie ulegnie pogorszeniu.

Informacje na temat aktualnego stanu prac nad projektami oraz zgromadzonych w ich trakcie materiałów można uzyskać w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów
Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, pokój 515 A po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie 32 42-06-830, a także w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski można zgłaszać na piśmie w terminie do 15 lipca 2014 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej - Katowice 40-032, ul. Dąbrowskiego 22, poczty
elektronicznej - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl oraz faksem nr 32 42-06-884 . Odpowiedzi udzielać będzie Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach.

Założenia dla PZO dla obszaru Kościół w Radziechowach
Założenia dla PZO dla obszaru Kościół w Górkach Wielkich
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