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OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.), 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  

zawiadamia  

o sporządzeniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro 

Wielki Bytyń PLH320011; Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna 

Odra PLH320037; Zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska 

PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń. 

Jednocześnie informuje się, co następuje:  

1. Zmiany ww. zarządzeń wynikają z konieczności skorelowania wymogów ochrony nieleśnych siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ptaków, będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000  

z możliwościami uzyskiwania przez rolników płatności rolnośrodowiskowych w ramach obowiązujących 

programów wsparcia finansowego z tytułu obniżenia dochodowości. Projektowane zmiany obejmują również 

modyfikację zapisów wskazujących na podmioty odpowiedzialne za realizację działań ochronnych oraz korektę 

redakcyjną treści aktów.  

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

zachodniopomorskiego i obejmujących następujące jednostki podziału administracyjnego:  

1)  Jezioro Wielki Bytyń PLH320011: powiat wałecki/gminy: Mirosławiec, Tuczno, Wałcz; 

2)  Ostoja Drawska PLB320019: powiat świdwiński/gminy: Brzeżno, Świdwin, Połczyn Zdrój; powiat 

szczecinecki/gminy: Barwice, Borne Sulinowo, Biały Bór, Grzmiąca, Szczecinek; powiat drawski/gminy: 

Ostrowice, Czaplinek, Złocieniec, Wierzchowo, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski; powiat 

białogardzki/gmina Tychowo; powiat koszaliński/gmin Bobolice; powiat wałecki/gmina Mirosławiec. 

3)  Dolna Odra PLH320037: miasto Szczecin; powiat policki/gmina Kołbaskowo; powiat gryfiński/gminy: 

Gryfino, Widuchowa, Chojna, Cedynia, Moryń, Mieszkowice; powiat myśliborski/gmina Boleszkowice. 

3. Z informacjami dotyczącymi projektów zmian ww. zarządzeń można się zapoznać w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin  

w godzinach  8
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”. 

4. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do projektów zmian ww. zarządzeń w formie pisemnej ustnej 

do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl oraz 

pzo.szczecin@rdos.gov.pl. 

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Szczecinie.  
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