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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2022 r. poz. 916 i 1726) oraz 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 
marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1661 z późn. zm.), sporządzeniu projektu 
dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia.

Jednocześnie informuje się, co następuje: 
1. Zmiana ww. zarządzenia wynika z konieczności uszczegółowienia celów ochrony 

przedmiotów ochrony, zapewniających warunki utrzymania i odtworzenia ich 
właściwego stanu ochrony. Doprecyzowanie celów jest niezbędne do analiz wpływu 
programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000, w ramach prowadzonych procedur na 
podstawie 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.).

2. Projekt ww. zmiany zarządzenia obejmuje następujące jednostki podziału 
administracyjnego: powiat gryfiński/gminy: Gryfino, Widuchowa, Chojna, Cedynia, 
Mieszkowice, Moryń, powiat myśliborski/gmina: Boleszkowice, powiat policki/gmina: 
Kołbaskowo, powiat Szczecin/gmina Szczecin.

3. Z projektem zmiany ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem 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 
https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dnia 17 października 2022 r. 
w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) – na adres lub w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-
637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.

5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast uwagi lub wnioski wniesione po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. 
Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do 
zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aleksandra Stodulna
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