
Warszawa, dnia28 grudnia 2021 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 

WPN-Il.6320.5.2021.AA 
OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art, 28 ust. 4 ustawy z dnia l 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 
I 098, z późn. zrn.), w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środ0vviska z dnia 17 lutego 20 l O 1·. 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. 1J. z 20 I O r. Nr 34, poz. 
186. z późn. zm.) oraz art. 3 ust. l pkt 11 i 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 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), 

zawiadamiam 
l. o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających: 

l) zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki 
PLH140006 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 76, z późn. zm.); 

2) zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Oclu·ony Środowiska w Warszawie z dnia 3 I marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka 
PLB140013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3826, z późn. zm.); 

3) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe 
Karaska PLl-1140047 (Dz. Urz. Woj. Maz. 2015 r. poz. 3950); 

2. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLl-1140029. 

Jednocześnie informuję, iż: 
I) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane osoby lub 

instytucje mogą zapoznać się z projektami zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia 
ww. planów zadań ochronnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie, pod adresem http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia 
oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 
3, 00-015 Warszawa; 

2) uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji 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), w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia, za pośrednictwem skrzynki podawczej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie, w Kancelarii Urzędu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa od poniedziałku do 
piątku w godz. 9°0-15°0 lub drogą elektroniczną na adres: warszawa@rdos.gov.pl; 

3) zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po 
terminie 21 dni nie będą rozpatrywane. 

4) organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie. 

W przypadku złożenia uwag lub wniosków do projektu zarządzenia przez osoby fizyczne, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że dane osobowe w serwisach Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności. 
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