Beskid Żywiecki PLH240006
2014-09-11

Dokumenty stanowiące podstawę zarządzania obszarem Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006 powstał w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 na obszarze Polski. Podstawowym celem jego ustanowienia jest możliwie najszybsze podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar, nie ulegnie pogorszeniu. Zapisy wypracowane zostały w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy z poszczególnych dziedzin, a także
ustalenia poczynione w trakcie spotkań z członkami Zespołu Lokalnej Współpracy. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału wszystkim zainteresowanych, a co za tym idzie – aby zapisy planu
zadań ochronnych były wypracowane w wyniku kompromisu – do prac zostali zaproszeni przedstawiciele gmin, lokalnych stowarzyszeń, naukowcy i przedstawiciele ekologicznych organizacji
pozarządowych. Wspólne wypracowanie zasad ochrony obszaru pozwoli bowiem zminimalizować potencjalne konﬂikty pomiędzy ochroną przyrody, a potrzebami rozwoju gospodarczego.
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Informacja o przystąpieniu do sporządzania projektu zarządzenia o zmianie
zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006, położonego na terenie miasta Żywiec
oraz gmin: Jeleśnia, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły
i Węgierska Górka. - treść dokumentu (DOC)

zarządzenie zmieniające PZO
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