Projekt

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia …………………2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory
Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 875),
wprowadza się następujące zmiany, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936.

Załącznik do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia …… …….2016 r.

Mapa obszaru

U ZASAD N I E N I E
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając
zgodnie dyspozycją określoną przepisem § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz.
1754), pismem z dnia 12 maja 2015 r. znak: WPN-I.0211.8.2015.MB, wystąpił do Ministra
Środowiska o dokonanie kontroli zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi,
a także zasadami rzetelności i gospodarności, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej
PLH080032, zwanego dalej „zarządzeniem”.
Minister Środowiska, po dokonania stosownej kontroli, stwierdził uchybienia
w przedmiotowym akcie prawnym i pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: DP-07454/23526/14/PMI, wniósł o zmianę zarządzenia we własnym zakresie, przez organ wydający
przedmiotowy akt normatywny.
Wskazane podczas kontroli uchybienia dotyczyły załącznika nr 2 do zarządzenia,
w którym wskazano, iż mapa obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej
PLH080032 jest zbyt schematyczna i nie pozwala na faktyczną lokalizację obszaru, przez
co nie spełnia swojej roli.
W związku z powyższym oraz działając na podstawie art. 28 ust. 5 i ust. 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze. zm.),
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dokonał zmian
w przedmiotowym zarządzeniu, uwzględniając wszystkie uwagi Ministra Środowiska
i prowadząc w efekcie, do usunięcia wykazanych podczas kontroli uchybień.
Zgodnie z art. 29 ust. 9 i ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, umożliwił zainteresowanym osobom
i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000, udział
w pracach związanych ze sporządzeniem projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie
w sprawie ustanowienia plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe
Puszczy Noteckiej PLH080032. W tym celu projekt zarządzenia zmieniającego został
udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, a także powiadomiono w formie pisma
elektronicznego, osoby i podmioty (w szczególności tworzące na etapie sporządzania planu
zadań ochronnych tzw. Zespół Lokalnej Współpracy), o możliwości składania uwag
i wniosków.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wykonując
dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 9 i ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w związku
z 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 15 września
2015 r. znak: WPN-II.6320.16.1.2015.MB, podał do publicznej wiadomości informacje
o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmieniającego zarządzenie w sprawie

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy
Noteckiej PLH080032, podając informację o:
1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie,
2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w formie założeń zmian
przedmiotowego dokumentu oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,
3) możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich
składania,
4) a także wskazał organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Powyższy obowiązek w zakresie podania ww. informacji do publicznej wiadomości
wykonano zgodnie z czynnościami określonymi w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, publikując w ustawowo
przewidzianym terminie wskazane wyżej informacje w formie obwieszczenia z dnia 15
września 2015 r. znak: WPN-II.6320.16.1.2015.MB,
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim,
3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami
obszaru Natura 2000,
4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.
Zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wyrażonym
pismem z dnia 22 listopada 2011 r. z uwagi iż ww. założenia mają charakter ogólny
i zawierają wyłącznie wskazanie elementów, które powinny się znaleźć w sporządzanym
projekcie planu, bez określenia jednak konkretnych rozwiązań, należy przeprowadzić
postępowanie z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na zarządzenia ustanawiającego przedmiotowy plan zadań ochronnych.
W tym miejscu należy podkreślić, iż z uwagi na cel ww. regulacji, czyli zapewnienie
społeczeństwu jak najszerszej możliwości udziału w opracowaniu dokumentu, powyższy tryb
postępowania (czyli zapewnienie przez właściwy organ dwukrotnego udział społeczeństwa w
postępowaniu legislacyjnym) daje najpewniejsze, powszechne prawo zarówno do informacji
o środowisku, jak i do czynnego udziału opinii publicznej w jego ochronie, w tym w
szczególności, do udziału w opracowaniu dokumentu, którego przedmiotem jest opracowanie
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, także na etapie sporządzonego projektu
dokumentu, czyli konkretnego projektu

Mając powyższe na uwadze, udział społeczeństwa w opracowaniu projektu zarządzenia,
zgodnie z 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, został zapewniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, obwieszczeniem z dnia ………….2016 r. znak:
………………, zawierającym informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych
sporządzonego projektu zarządzenia, zgodnie z czynnościami określonymi art. 3 ust. 1 pkt 11
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W ramach powyższej procedury, w przewidzianym okresie ustawowym, wpłynęły do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ze strony opinii
publicznej uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu zarządzenia. W związku
z powyższym, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, organ zawarł poniżej szczegółowe uzasadnienie zawierające
informacje o udziale społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu oraz o tym, w jaki
sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie przedmiotowej procedury.
………………………………..

Wojewoda Lubuski pismem z dnia ………………2016 r., znak: ……………, działając
na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), uzgodnił projekt
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032, nie wnosząc żadnych uwag.

