
PROJEKT 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia……. r.  

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

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142, 

poz. 10, poz. 650) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa 

Śnieżnika PLH020016 zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu  

24 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5459). 

Powodem zmiany ww. zarządzenia jest uchybienie wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego 

przez Ministra Środowiska uzasadniające zmianę we własnym zakresie przesłane pismem znak: DP-074-

1/10125/15/PMI z dnia 29 maja 2015 r., uwagi Ministra Środowiska przedstawione w odniesieniu do innych 

zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych oraz zmiany wynikające z ponownej analizy zapisów 

ww. zarządzenia. 

Uwaga Ministra Środowiska dotyczyła niewłaściwego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych zawartych w załączniku nr 5 do 

zarządzenia. Minister Środowiska stwierdził, iż wskazywanie na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako 

odpowiedzialnego za wykonanie tych działań narusza przepisy dotyczące zakresu działania tego organu. W związku     

z powyższym z zapisu dotyczącego podmiotów odpowiedzialnych za monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru usunięto fragment „na stanowiskach objętych PMŚ monitoring przeprowadzić może GIOŚ”.  

W związku z uwagami Ministra Środowiska przedstawionymi w odniesieniu do innych zarządzeń w sprawie 

ustanowienia planów zadań ochronnych i wskazanych do uwzględnienia podczas opracowywania w przyszłości 

projektów innych, podobnych aktów prawa miejscowego, dokonano zmian, które dotyczyły: 

 niepoprawnie sformułowanych opisów zagrożeń oraz celów działań ochronnych w przypadku niewystępowania 

przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 lub jego niskiej reprezentatywności (nadanie kategorii D).  

W związku z powyższym dla gatunków 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior, 1096 minóg 

strumieniowy Lampetra planeri, 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio oraz 1318 nocek łydkowłosy Myotis 

dasycneme zmieniono opis zagrożeń / celów z „Nie analizowano zagrożeń/celów działań ochronnych dla 

gatunku z powodu planowanej aktualizacji Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania gatunkowi 

oceny D – nieznacząca” na „Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony/przedmiot ochrony występuje w stopniu 

niereprezentatywnym)”. 

Dla ww. przedmiotów ochrony usunięto również działanie ochronne pn. „Propozycja aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych (…)”, gdyż wg Ministra Środowiska nie jest to działanie ochronne.  

 niewłaściwego wskazania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie działania dotyczącego monitoringu stanu ochrony dla siedliska 3260 nizinne       

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis. Minister Środowiska stwierdził, iż 

wskazywanie na Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako odpowiedzialnego za 



wykonanie tego działania modyfikuje przepisy prawne w zakresie przedmiotowego monitoringu i nakłada nowe 

obowiązki na wymieniony organ, w związku z czym zmieniono nazwę ww. działania na „pozyskanie danych         

z monitoringu diagnostycznego wód rzeki Bóbr prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu”, a jako podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie wskazano organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000.  

Jednocześnie po analizie całego zarządzenia postanowiono zmienić lub uzupełnić inne zapisy w zarządzeniu          

w następujący sposób: 

1. w załączniku nr 3 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony (obecnie 

załącznik nr 1) zaktualizowano nazwy zagrożeń oraz dokonano korekty stylistycznej opisów zagrożeń.  

2. w załączniku nr 4 Cele działań ochronnych (obecnie załącznik nr 2) doprecyzowano cele dla siedlisk 4060 

wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum), 6150 wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion 

trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion), *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae i olsy źródliskowe) i 9410 górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska 

górskie) oraz gatunku 4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus poprzez uszczegółowienie w zakresie jakich 

wskaźników należy osiągnąć zaplanowane cele. Ponadto dla siedliska *6230 górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) zmieniono cel działań ochronnych z Poprawa stanu 

zachowania siedliska do stanu właściwego (FV) na Utrzymanie stanu siedliska w niepogorszonym stanie (U1). 

Niezadowalający (U1) stan zachowania tego siedliska spowodowany jest niewielką powierzchnią płatów siedliska 

w obszarze, przy jednoczesnym właściwym (FV) poziomie wszystkich wskaźników parametru struktura i funkcje. 

W trakcie obowiązywania PZO nie ma realnej szansy na zwiększenie powierzchni płatów tego siedliska                 

w obszarze. Natomiast dla gatunków 6177 modraszek teleius Maculinea (Phengaris) teleius i 6179 modraszek 

nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous cel Poprawa stanu zachowania siedlisk gatunku do stanu co najmniej 

U1 zmieniono na Zachowanie obecnego złego stanu siedliska gatunku (U2) przy jednoczesnej poprawie stanu 

zachowania do stanu właściwego (FV) w zakresie wskaźników: ekspansja krzewów i podrostu drzew, gatunki 

ekspansywne roślin zielnych oraz obce gatunki inwazyjne, tj. wskazano na konieczność poprawy tych wskaźników, 

których zmiana możliwa jest w trakcie obowiązywania PZO oraz na które możliwy jest wpływ poprzez 

odpowiednie prowadzenie działań ochronnych. 

3. w załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3): 

 usunięto zapisy dotyczące działań ochronnych dla siedlisk 4060 i 6150 w granicach działki nr 370 obręb Stronie 

Lasy, gm. Stronie Śląskie. Konieczność realizacji tych działań wynika z zapisów decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki          

nr 370 obręb Stronie Lasy, gm. Stronie Śląskie, a, zgodnie z uwagami Ministra Środowiska, w planie zadań 

ochronnych nie należy powtarzać istniejących już zobowiązań wynikających z innych dokumentów; 

 dla siedlisk 6230, 6510 i 6520 w działaniach obligatoryjnych w wyniku omyłki pisarskiej pominięty został trzeci 

rodzaj użytkowania tj. użytkowanie pastwiskowe. Działanie obligatoryjne otrzymuje brzmienie: „Ekstensywne 



użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych”, co dopuszcza możliwość 

trzech rodzajów użytkowania rolniczego; 

 dla siedlisk 6230, 6510 i 6520 oraz dla gatunków 6177 i 6179 zmieniono opis działań fakultatywnych                      

z „Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska przyrodniczego 6230/6510/6520/ gatunku 6177/6179” na „Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6230/6510/6520/ z uwzględnieniem 

wymogów gatunku 6177/6179 w ramach obowiązującego PROW”, co jest zmiana stylistyczną. Ponadto dla gatunku 

6177 uszczegółowiono zapis dotyczący działań fakultatywnych i przyjął on brzmienie: Użytkowanie zgodnie                  

z wymogami odpowiedniego pakietu w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,                 

z uwzględnieniem wymogów gatunku 6177 (z dostosowaniem terminów koszenia dopasowanych do biologii 

gatunku, optymalnym koszeniem co drugi rok lub pozostawianiem corocznie 30-50% powierzchni nieskoszonej; 

ponadto wskazane byłoby, aby koszenie nie było wykonywane niżej niż 10 cm i realizowane było po połowie 

września); 

 dla siedlisk 9110, 9130, *9180, *91D0, *91E0 i 9410 zmieniono zapis dotyczący częstotliwości przeprowadzenia 

oceny stanu ochrony z „Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ w 4 i 9 roku obowiązywania 

PZO”, na „Ocena stanu zachowania siedliska według parametrów opracowanych w ramach PMŚ jednokrotnie 

między 6 a 9 rokiem obowiązywania PZO”. Powyższe wynika z faktu, iż płaty siedlisk leśnych zlokalizowane są na 

terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, dla których obowiązują 10-letnie Plany Urządzenia Lasu, które 

określają sposób gospodarowania w poszczególnych wydzieleniach, w tym w wydzieleniach, w obrębie których 

występują siedliska przyrodnicze. Plany te podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, która 

obejmuje m.in. uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie wpływu planowanych 

działań na siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. W związku                       

z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż zmiany w siedliskach leśnych zachodzą powoli, zgodnie z planową 

gospodarką leśną, która dodatkowo weryfikowana jest pod kątem jej wpływu na środowisko przyrodnicze - 

jednokrotna ocena stanu w okresie obowiązywania PZO jest wystarczająca, aby zweryfikować realizację PZO        

w odniesieniu do siedlisk leśnych oraz zaobserwować ewentualne zmiany zachodzące w siedliskach; 

 dokonano zmiany częstotliwości prowadzenia monitoringu liczebności zimujących nietoperzy oraz monitoringu 

stanu zimowisk i ich otoczenia – zapis „Określenie liczebności nietoperzy zimujących w jaskiniach i sztolniach 

obszaru, co 3 lata w styczniu lub na przełomie stycznia i lutego. Kontrola stanu zimowisk i ich otoczenia. Podczas 

kontroli należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów i drożność wlotów, organizację ruchu turystycznego zgodnie       

z ustaleniami, określić powierzchnię dostępną dla nietoperzy oraz zmierzyć temperaturę i wilgotność panujące       

w zimowiskach” zastąpiono zapisem: „Określenie liczebności nietoperzy zimujących w jaskiniach i sztolniach 

obszaru (w styczniu lub na przełomie stycznia i lutego) - trzykrotnie w ciągu obowiązywania PZO w odstępach       

2-3-letnich. Jednocześnie wykonać kontrolę stanu zimowisk i ich otoczenia. Podczas kontroli (…)”. Nietoperze od 

kilkunastu lat objęte są badaniami w ramach zimowego monitoringu nietoperzy, prowadzonego niezależnie przez 

różne instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. Corocznie w tym samym terminie (15 stycznia – 20 lutego) 

kontrolowana jest większość ważniejszych zimowisk nietoperzy na terenie Dolnego Śląska. Koncepcja 

monitoringu nietoperzy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (zwanego dalej „PMŚ”) w zakresie 

zimowisk opiera się na corocznej kontroli liczebności nietoperzy w wytypowanych schronieniach oraz określaniu 

dostępności tych schronień, ich zabezpieczenia przed niepokojeniem oraz kontroli warunków mikroklimatycznych 



panujących w tych zimowiskach. Te same wskaźniki będą oceniane w ramach monitoringu przedmiotu ochrony           

w trakcie obowiązywania PZO, jednakże w celu zbadania stanu zachowania populacji w obszarze                            

i zaobserwowania trendu ewentualnych zmian (liczebności, stanu zachowania zimowiska) nie jest konieczne 

prowadzenie tego monitoringu corocznie. Należy przy tym zauważyć, że tut. organ będzie również pozyskiwał 

dane w tym zakresie z PMŚ oraz od jednostek naukowych i organizacji pozarządowych. Korekta przedmiotowych 

zapisów ma także na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów zawartych w poszczególnych zarządzeniach. 

Wydanie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronny dla 

obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

postępowania  

z udziałem społeczeństwa. 

W dniu 22 września 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w gazecie o zasięgu wojewódzkim ukazało się 

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. o zamiarze 

przystąpienia do opracowania projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. Obwieszczenie zostało również przekazane       

i wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Bystrzyca Kłodzka w dniach 22 września –                       

13 października 2015 r., Międzylesie w dniach 22 września – 15 października 2015 r., Stronie Śląskie w dniach    

22 września – 14 października 2015 r. oraz Lądek-Zdrój w dniach 22 września – 13 października 2015 r., a także 

przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, gdzie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach 

28 września – 19 października 2015 r. oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu: 22 września 

– 13 października 2015 r. 

Projekt zarządzenia został także przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  

a także do członków Zespołu Lokalnej Współpracy, utworzonego w trakcie prac nad planem zadań ochronnych.  

W okresie od 14 do 20 listopada 2017 r. wpłynęły uwagi od Nadleśnictwa Lądek – Zdrój, od Gminy Bystrzyca 

Kłodzka oraz od osoby prywatnej. Złożone uwagi dotyczyły następujących kwestii: 

Nadleśnictwo Lądek – Zdrój: 

1) konieczności skorygowania lokalizacji działań ochronnych – uwagi zostały uwzględnione, skorygowano 

lokalizacje, które zostały błędnie przypisane do Nadleśnictwa Lądek – Zdrój lub błędnie wskazane w wyniku 

omyłki pisarskiej; 

2) skorygowania zapisów dotyczących działania ochronnego dla siedliska *91E0 w taki sposób, że zapis 

Zapobiegnięcie skutkowi pogorszenia stanu ochrony najlepiej zachowanych fragmentów płatów siedliska wzdłuż cieków 

wodnych, poprzez wyłączenie ich z pozyskania zastąpiono by zapisem (...) poprzez pozostawienie podczas prac 

gospodarczych płatów siedliska dobrze wykształconego – uwaga nie została uwzględniona; zdaniem organu 

przedmiotowy zapis jest jasny, a jego wprowadzenie  jest konieczne do uzyskania założonego celu ochrony. 

Gmina Bystrzyca Kłodzka przesłała uwagi odnoszące się do funkcjonowania obszarów Natura 2000, w tym  

w szczególności dotyczące ograniczenia władztwa planistycznego Gminy na tych terenach oraz problemów na 

nieruchomościach ze stwierdzonymi płatami siedlisk łąkowych 6510, 6520 i 6230. Z uwagi na fakt, iż poruszono 

kwestie, których rozwiązanie nie jest możliwe na etapie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych (m. in. odszkodowania dla właścicieli terenów), nie rozstrzygano zasadności złożonych uwag i nie 

wprowadzono na ich podstawie zmian w projekcie zmiany zarządzenia. 



Uwagi złożone przez osobę prywatną odnosiły się przede wszystkim do problemów związanych z niewłaściwym 

użytkowaniem płatów siedlisk łąkowych, które ukierunkowane jest wyłącznie na pozyskanie dopłat, co – zdaniem 

Piszącego – nie zawsze idzie w parze z ochroną siedliska. Zaproponowano wskazanie tego rodzaju działań jako 

jednego z zagrożeń dla siedlisk. Tut. organowi, jako organowi sprawującemu nadzór nad obszarami Natura 2000, 

bliski jest pogląd, iż użytkowanie siedlisk nie powinno prowadzić do obniżenia jego wartości przyrodniczej, jednak 

wprowadzenie proponowanego zapisu nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym - nie jest możliwe 

wprowadzenie zakazu użytkowania w sposób zgodny z wymogami dla danego typu siedliska określonymi              

w PROW. Właściwszą drogą, jak zauważa sam Piszący, byłaby zmiana tych wymogów. 

Obwieszczeniem znak WPN.6320.38.2017.JZ z dnia 11 grudnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 39 ust.1 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 (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadomił o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ we Wrocławiu w dniach 14 grudnia 2017 r. – 4 stycznia 

2018 r., a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej w dniu 14 grudnia 2017 r. Obwieszczenie zostało także 

przekazane i wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Bystrzyca Kłodzka w dniach 14 grudnia 2017 

r. – 4 stycznia 2018 r., Międzylesie w dniach 14 grudnia 2017 r. – 4 stycznia 2018 r., Stronie Śląskie w dniach       

14 grudnia 2017 r. – 4 stycznia 2018 r. oraz Lądek-Zdrój w dniach 18 grudnia 2017 r. – 4 stycznia 2018 r., a także 

przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, gdzie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach 

15 grudnia 2017 r. – 4 stycznia 2018 r. oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu: 19 grudnia 

2017 r. – 15 stycznia 2018 r. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

Uwagi do projektu zarządzenia złożyły:  

1) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która wniosła o wykreślenie z obszaru wdrażania działań 

ochronnych dla siedliska 9410 wydzielenia leśnego 278 b (adres leśny: 13-23-2-15-278b), z uwagi na fakt, iż 

siedlisko tam nie występuje. Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ zgodnie z wynikami badań terenowych 

przeprowadzonych w 2012 r. w ramach sporządzania planu zadań ochronnych, siedlisko zostało wykazane w tej 

lokalizacji. Ponadto złożono uwagę dotyczącą korekty zapisu działania ochronnego dotyczącego siedliska 9110 

w celu uwypuklenia nadrzędności kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Uwaga została uwzględniona i zapis 

otrzymał brzmienie: Zapewnienie zasobów martwego drewna, z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu oraz trwałości drzewostanu, a także z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych) oraz poprzez: 

- nieusuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nieusuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawianie do naturalnego rozpadu rozproszonych pozostałości pozrębowych. 

2) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która sugerowała konieczność zmiany Standardowego Formularza 

Danych dla obszaru. Wskazać jednak należy, że – dla przedmiotowego obszaru, w ramach projektu                  

pn. Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura na Dolnym Śląsku finansowanego ze środków 

POIiŚ, dla gruntów położonych poza terenami znajdującymi się w zarządzie Lasów Państwowych, sporządzony 



zostanie plan ochrony. Sporządzenie planu ochrony poprzedzone zostanie pełną inwentaryzacją terenu objętego 

projektem, co umożliwi weryfikację danych przyrodniczych dla tych terenów. W związku z powyższym,            

w ocenie tut. organu, zmiana Standardowego Formularza Danych na tym etapie jest przedwczesna i zasadnym 

jest przygotowanie stosownego wniosku w tym zakresie po uzyskaniu ww. danych przyrodniczych.  

Nawiązując do powyższego zasadnym było uzupełnienie zarządzenia o wskazania dotyczące uzupełnienia 

stanu wiedzy dla wszystkich przedmiotów ochrony obszaru. Ponadto zgodnie z aktualna wiedzą zweryfikowano      

i zaktualizowano obszary wdrażania działań ochronnych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zmiany zostały 

wprowadzone po udziale społeczeństwa, postępowanie to należało przeprowadzić ponownie. 

Obwieszczeniem znak ........................ z dnia .................. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu zgodnie z art. 39 ust.1 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        

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadomił o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika PLH020016, możliwością zapoznania się    

z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało zamieszczone               

w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ we Wrocławiu w dniach .................., a także ukazało się drukiem           

w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu....................... r. Obwieszczenie zostało także 

przekazane i wywieszone na tablicach ogłoszeń: Bystrzyca Kłodzka w dniach ................. r., Międzylesie w dniach 

........................... r., Stronie Śląskie w dniach ............................ r. oraz Lądek-Zdrój w dniach .......................... r.,     

a także przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, gdzie było wywieszone na tablicy ogłoszeń       

w dniach .............................. r. oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu: .............................r.  

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

Uwagi do projektu zarządzenia złożyły: 

 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) uzgodniony przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w dniu ............................. 

 

 


