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OBln7IESZCZENIE

Szczecin, dnia 7 1ipca 2016 r.

Napodstawie art. 28 ust. 3, 4, 5, 9 ustarvy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody
a)z.  u.  z 2015  r.  poz.  1651  z p6Z.  zm.I)),  zgodnie z art.  39  ustavy z  chia 3  paZdziemiha
2008  I.  o  udostepnianiu  informacji  o  5rodowisku  i jego  ochionie,  udziale  spoleczchstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziadyrwania na Srodowisko a)z. U. z 2016 r., poz.
353) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w szczecinie

Zawiadamia

o   sporzadzeniu   projekt6w:   Zarzqdzed   Regionalnego   Dyrektora   Ochrony   Srodowiska
w Szczecinie zmieniajapych zarzqdzenia w  sprawie ustanowienia plan6w zadari ochronnych
dla obszar6w Nature 2000:

TJezier-o_Wielfi_BjFt_yfi_pLH3 20_0 1 I,_  _

- Dolna Odra PLH320037,

- Ostoja Drawska PLB32001 9

oraz rozpoczeciu konsultacji spolecznych dla lrmr. projekt6w zarzadzeri.

JednoczeSnie informuje sie9 CO naStePuje:

1.  Zmiany do VIV. ZarZadZch \vynikaja Z:

-  uwag  Ministra  Srodowiska  uniesionych  pismem  znak:  DP-074-133/10645/14/JJ  z  dnia
19 marca 2015 I. na podstawie? 5 ust. 2 i 3 roxporzadzenia Pr'ezesa Rady Ministr6w z dnia
23 gmdnia 2009 I. w sprawie trybu kontroli ake6w prawa miejscowego ustanowionych przez
wojewod? i organy niezespolonej  administracji rzadowej  (Dz. U. Nr 222, poz.  1754)  oraz
w  zwiapzku   z   upowaznieniem  prezesa  Rady   Ministr6w   z   dnia   16   czerwca  2010   I.
do dokonywania zgodnoSci alct6w prawa miejscowego z Politykq Rndy Ministr6w;

-  uwag  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Srodowiska  uniesionych  w  driu  18  marca  2016  r.
w   zakresie   zalrfualizowanych   list   przedmiotow   ochJ.Ony   OraZ   POZOStafyCh   infOrmaCji
zawartych w Standardowych Formularzach Danych (SDF) obszar6w Natura 2000;

- koniecznoSci lvylapzenia czeSci zapis6w plan6w zadin ochronnych z obszar6w rezerwat6w

przyrody,  dla  kt6rych  ustanowione  zostafy  na  przelomie  lat  2015/2016  plany  ochrony
rezerwat6w (art. 28 ust.  1 1 pkt 2 ustarvy o ochronie prz)I-ody);

1) zmiany tekstujednolitego usta`vy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2O14 I. poz. 926, z 2015 I. poz.  1045, z 2016 I. poz. 422.



-  zaistnialych  i  zidentyfikowanych  w  minion)-  roku  nolvych  okolic-oSci  i  zagroZeh
dla przedmiot6w o chrony vy)foranych obszar6w.

2.  Projekty  zmian  i-7.  ZarZqdZed  dOtyCZq  ObSZar6w  Natura  2000  polofonych  w  cafo5ci
na   terenie   wQjeW6dztwa   zachodniopomorshiego   i   obQjmtyqCych   naStapTriape   jednOStki
po dziafu administraeyj nego :

1) Jezioro Wielhi Bytyfi PIJH320011: powiat waiecki/gminy: Mrostawiec, Tuczno, Walcz;

2)  Ostoja  Drawska  PIJB320019:  powiat  Swidwifiski/gminy:  Brzezno,  Swidwin,  polcz]m
Zdr6j;   powiat   szczecinecki/gminy:   Barwice,   Dome   Sulinowo,   Bialy   B6r,   trzmiqca,
Szczecinek; powiat drawski/gminy : O strowice, Czaplinck, ZIocieniec, ThrLerzchowo, Dralwhro
Pomorskie, Kalisz Pomorski; powiat bialogardZ]d/gmina Tychowc); powiat koszalinski/gmina
B obolice; powiat walecki/gmina hAIroslawiec.

3)  Dolna  Odra  PLH320037:  miasto  Szczecin;  powiat  policki/gmina Kofoaskewo;  powiat
gr)ffificki/gminy:   Gr)rfuno,   W;Lduchowa,   Chojna,   Cedymia,   Moryh,   hAIesZkewice;   powiat
myfliborshi/gmina Boleszkowice.

3. Z prc)jctctami zmian i-I. zarzadzch oraz z uzasadnieniami moZna si? zapozna6 w siedzibie
Regionalpej   DyrekQji   Ochrony   Srodowicka  w   szczecinie  przy  ul.   Teofila  Firiika  20,
71rd37  Szczecin,  w  godzinach  8.00  -  15.00,  a  tak2e  na  stronie  intemetowQj   Biulet]mu
Info-apji    Ptoliczngj     Regionalnej     Dysckcji    Ochrony    Srodowiska    w    szczecinie
htto /foin szczecinndos. gov.Dl/ W Zakladce "Obwieszczenia i zawiadomienia".

4. Wszyscy zainteresoveni moga sklada6 uwagi i luniosld do prcjelct6w zmian i-r. zarzedzch
w terminie do chia 3 sieronia 2016 I. w formie pisemngj, ustnej, do protokohl lub za pomoca
Srodk6w   komuhikapji   elctctronicznej   bez   koriecznosti   opatrywania   ich   bexpiecznJ-

--odpise-ulalrfuoniczng-  - - w   siedzfoie -- RggionalnQ+Dyrckdyi - Ochrony-  £rodowiska -- -
w       Szczecinie      przy      ul.       Teofila       Fihika      20,       71rd37       Szczecin;       e+mall:
sckretariat. szczecin@rdos. sov.1)1.

Organem  wla5ciwym  do  rozpatrywania  uwag  i  wniosk6w  jest  Regionalmy  Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
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