
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 i Pogórze Kaczawskie PLH020037 

 

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 i Pogórze 

Kaczawskie PLH020037 zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 

29 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4023), sprostowane obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia     

5 grudnia 2014 r. o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu    

z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przeplatki nad 

Bystrzycą PLH020055 oraz w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  

29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze 

Kaczawskie PLH020037 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5192) oraz zmienione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 

3805). Powodem zmiany zarządzenia były uchybienia wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego przez 

Ministra Środowiska uzasadniające zmianę we własnym zakresie przesłane pismem znak: DP-074-166/2833/14/PM1 

z dnia 26 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. 

Powodem ponownej zmiany zarządzenia jest fakt, iż 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. W związku z tym, aby dla przedmiotów ochrony znajdujących się na terenach będących w zarządzie PGL LP 

możliwe było uzupełnienie stanu wiedzy, należało zmienić zapisy zarządzenia w tym zakresie niemal dla wszystkich 

przedmiotów ochrony obszaru. Ponadto zgodnie z aktualną wiedzą zweryfikowano i zaktualizowano obszary 

wdrażania działań ochronnych.  

Obwieszczeniem 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 i Pogórze Kaczawskie PLH020037, 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 ……………………… Obwieszczenie zostało także przekazane i wywieszone na tablicach 

ogłoszeń: Urzędów Gmin: Janowice Wielkie: ………………………….., Jeżów Sudecki: …………………………, 

Marciszów: …………………………., Męcinka: ……………………………….., Paszowice:  



……………………………….., Złotoryja: ………………………….; Urzędów Miast: Bolków: 

……………………….., Wojcieszów: ………………………….., Złotoryja: …………………………..  

oraz Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa: ……………………………………, a także przekazane zostało do Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze: ……………………………., Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze:  

……………………… Starostwa Powiatowego w Jaworze: …………………………. Starostwa Powiatowego             

w Złotoryi: …………………………………… oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

we Wrocławiu: …………………………………………. 

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 ............................. 

 

 

 

 

 


