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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W SZCZECINIE                        

 

Szczecin, dnia 04 lipca 2017 r. 
 

WOPN-ON.6320.13.2016.MR.RCh 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.
1)

), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. 

zm.
 2)

) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  

 

zawiadamia 

 

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000: 

- Jeziora Wełtyńskie PLB320018, 

- Mirosławiec PLH320045 

oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.  

 

Jednocześnie informuje się, co następuje:  

1. Zmiany do ww. zarządzeń wynikają z: 

- uwag Ministra Środowiska wniesionych pismem znak: DP-074-118/24442/14/JJ  z dnia  

15 lipca 2015 r. na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 

wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) oraz  

w związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2010 r.  

do dokonywania zgodności aktów prawa miejscowego z Polityką Rady Ministrów. 

2. Projekty zmian ww. zarządzeń dotyczą obszarów Natura 2000 położonych na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, obejmujących następujące jednostki podziału 

administracyjnego:  

1) Jeziora Wełtyńskie PLB300018: województwo zachodniopomorskie/powiat gryfiński, 

gmina: Gryfino 

                                                 
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2016 r. poz.: 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.   
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.: 831, 961, 1250, 1579, 2003, z 2017 r. poz. 

820. 
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2) Mirosławiec PLH320018: województwo zachodniopomorskie/powiat wałecki, gminy: 

Mirosławic i Tuczno.  

3. Z projektami zmian ww. zarządzeń oraz z uzasadnieniami można się zapoznać  

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 

20, 71-637 Szczecin, w godzinach 08.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w 

zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”.  

4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów zmian ww. zarządzeń 

w terminie do dnia 02 sierpnia 2017 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: 

sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. Uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o 

którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Jednocześnie informuję, iż rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie 

w treści uzasadnień do zatwierdzonych zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne 

odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
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