
Katowice, 02 lutego 2022  r.

WPN.6320.2.2022.MA 

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach działając na podstawie art. 28 ust. 9 
ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z póź. zm.), 
oraz art. 39 ustawy z 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 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania:

I. projektów zarządzeń o zmianach zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych 
dla następujących obszarów Natura 2000:

1. Dolina Górnej Wisły PLB240001, położonego na terenie gmin: Pszczyna, 
Goczałkowice-Zdrój, Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień, Hażlach, Dębowiec, 
Skoczów i Jasienica.

2. Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039, położonego na terenie 
gmin: Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna.

3. Pierściec PLH240022, położonego na terenie gmin: Skoczów, Jasienica, Chybie 
i Strumień.

4. Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034, położonego na terenie gmin: 
Pilica i Ogrodzieniec.

5. Źródła Rajecznicy PLH240033, położonego na terenie gmin: Irządze i Szczekociny.

6. Beskid Żywiecki PLB240002, położonego na terenie gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły, 
Węgierska Górka, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz i Świnna.

7. Beskid Żywiecki PLH240006, położonego na terenie gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły, 
Węgierska Górka, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec.

II. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Suchy Młyn PLH240016, 
położonego na terenie gmin: Szczekociny, Lelów i Koniecpol. 

Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wynika z art. 
28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor 
ochrony środowiska, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, dla ochrony których 
wyznaczono obszar Natura 2000.
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Przystąpienie do opracowania powyższych planów zadań ochronnych wynika z konieczności 
zmiany załączników określających cele działań ochronnych. Komisja Europejska w 2021 r. 
przekazała wytyczne w zakresie właściwego formułowania celów działań ochronnych na 
obszarach Natura 2000 oraz konieczności ich uwzględniania w procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko prowadzonej 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. Cele działań 
ochronnych obszarów Natura 2000 określa się w planach ochrony lub planach zadań 
ochronnych obszarów Natura 2000 ustanawianych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegółowy opis sposobu ich ustalania zawiera 
§ 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., 
poz. 186 z późn. zm.). Natomiast w przypadku obszaru Natura 2000 Suchy Młyn 
przystąpienie do opracowania planu zadań ochronnych wynika w związku z faktem, że okres 
obowiązywania obecnego planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru ekspiruje 
w bieżącym roku, zatem konieczne jest sporządzenie kolejnego dokumentu.

Informacje dotyczące projektowanego planu zadań ochronnych i zmian planów zadań 
ochronnych dla wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 oraz o materiałach 
zgromadzonych w trakcie postępowania i możliwości zapoznania się z nimi można uzyskać:

 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, pod adresem: 
plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,

 na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/plany-zadan-
ochronnych2,

 pod numerem telefonu: 32 42-06-801,

 adresem e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków podczas opracowywania projektów zmian  
planów zadań ochronnych w formie pisemnej – na adres: plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 
Katowice, ustnie do protokołu, lub na adres e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków dla ww. projektów dokumentów jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

/podpisano elektronicznie/

Wywieszono w dniach: od……………..…… do……………..……
(datę wywieszenia należy uzupełnić w dniu wywieszenia)

Pieczęć urzędu:

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/plany-zadan-ochronnych2
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/plany-zadan-ochronnych2
mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
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Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Pszczyny

2. Burmistrz Czechowic-Dziedzic

3. Burmistrz Strumienia

4. Burmistrz Miasta Skoczowa

5. Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy

6. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

7. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

8. Burmistrz Miasta Żywca

9. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

10. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

11. Wójt Gminy Chybie

12. Wójt Gminy Hażlach

13. Wójt Gminy Dębowiec

14. Wójt Gminy Jasienica

15. Wójt Gminy Irządze

16. Wójt Gminy Rajcza

17. Wójt Gminy Milówka

18. Wójt Gminy Ujsoły

19. Wójt Gminy Węgierska Górka

20. Wójt Gminy Jeleśnia

21. Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

22. Wójt Gminy Świnna

23. Wójt Gminy Lelów

24. WPN a/a
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