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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Rzeszowie: http://rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Rzeszowie następuje za pomocą adresu e-mail: iod@rdos.gov.pl lub telefonicznie

tel.: 17 785 00 44;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16,

pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) w celu przekazywania Państwu

informacji o planowanych spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), konsultacjach społecznych projektu

Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027, informacji o jego

ustanowieniu oraz ewentualnej jego zmianie w okresie obowiązywania. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, ale niezbędne do przekazywania ww. informacji;

4) Dane Państwa mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,

5) Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;

6) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych;

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Państwa dane osobowe

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem,

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznają, że

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

10) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE

L 119, str. 1)
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Projekt

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000” PZO BIS

Założenia

Realizacja PZO dla 283 obszarów Natura 2000 na terenie 

całej Polski w tym

dla 19 obszarów Natura 2000 w województwie 

podkarpackim

Całkowity koszt - 31 715 299,47 zł 

(85% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, 

15% z budżetu Państwa)

Okres realizacji  

2017 -2022 r.





CYKL SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH
Praca zmierzająca do stworzenia

dokumentu końcowego

Spotkanie 3

Praca pomiędzy                      zbieranie i analiza 

warsztatami                        zgłaszanych uwag 

Spotkanie 2 

Praca pomiędzy                      zbieranie i analiza 

warsztatami                        zgłaszanych uwag                 

Spotkanie 1



CYKL SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH

Spotkanie 1

Spotkanie 2 

Spotkanie 3

 Przedstawienie Projektu, osób zaangażowanych, 
Wykonawców

 Omówienie specyfiki obszaru

 Zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy

 Przedstawienie wyników badań terenowych

 Przedstawienie propozycji zapisów dokumentacji Planu

 Przedstawienie końcowych zapisów dokumentacji Planu

 Przedstawienie harmonogramu dalszych prac

Udział społeczny projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 



PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH
art. 28 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)

 Ustanawiany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie obowiązkowo 
na 10 lat

 Ustanawiany jest w celu utrzymania i/lub przywrócenia właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

 Określa zagrożenia zarówno istniejące, jak i potencjalne

 Określa cele do osiągnięcia w 10 lat

 Określa działania ochronne, które powinny zostać pilnie wykonane 
w najbliższym czasie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wykonanie i obszarów ich wdrażania

 Może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000



Na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje

zamknięta lista zakazów, ale  zasada:

oraz  obowiązek  











Dziękuję za uwagę


