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Kielce, dnia    08.06.2018r. 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018r., poz. 

142, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1405, z późn. zm.) 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

 

zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Górnej Pilicy PLH260018 z wyłączeniem terenów będących w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych 

o możliwości zapoznania się z założeniami projektu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 

2000 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Zagórskiej 57, 25-344 Kielce, 

w godzinach 730-1530 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach pod adresem http://bip.kielce.rdos.gov.pl/ (w zakładce: 

obwieszczenia i zawiadomienia), a także z możliwością składania uwag i/lub wniosków do założeń 

projektu planu. Uwagi i/lub wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, 

w godzinach 730-1530, a także w formie elektronicznej na adres: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl, w terminie 

21 dni od dnia 20.06.2018 r. do dnia 10.07.2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Kielcach. 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 

złożone po dniu 10.07.2018 r.  nie będą rozpatrywane.  

 Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Plan zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. 

 Podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie: 

1) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach;  

2) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; 

3) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach; 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach; 

5) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łódzi; 
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6) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach; 

7) na tablicach ogłoszeń i w miejscach zwyczajowo przyjętych w: gminie Kluczewsko, Krasocin, 

Włoszczowa, Moskorzew, Secemin, Słupia Jędrzejowska (woj. świętokrzyskie), gminie Żytno, 

Wielgomłyny, Przedbórz, Masłowice (woj. łódzkie) oraz w gminie Szczekociny, Żarnowiec, 

Lelów, Koniecpol (woj. śląskie); 

8) w prasie. 

 

Podpis elektroniczny 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone:……………………….. 

w terminie od ……………………do ………………………. 


