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              Rzeszów, dnia  12 grudnia 2018 r. 

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1614 t.j.) oraz 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 2018 r., poz. 2081 t.j.) Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o uzupełnieniu projektu planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego o dodatkowe przedmioty ochrony wynikające ze zmiany 

Standardowego Formularza Danych (SDF) przedmiotowego obszaru. Jednocześnie 

informuje o: 

 

1) możliwości zapoznania się z uzupełnionym projektem Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38,  

35-001 Rzeszów w godzinach 8.00 – 14.00, a także na stronie internetowej pod adresem 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/plan-ochrony-bieszczady-plc180001 

 

2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego w części dotyczącej siedlisk przyrodniczych: 3150  starorzecza  

i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati*, 8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 9170 grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), gatunków 

roślin: bezlist okrywowy Buxbaumia viridis, widłoząb zielony Dicranum viride gatunków 

ssaków: mopek zachodni Barbastella barbastellus, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii oraz 

gatunku owada: zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, w formie pisemnej na adres 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 

Rzeszów,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starorzecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_eutroficzne
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w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym)  

na adres e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się 

niniejszego obwieszczenia. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. 

 

 

 

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty : 

 

1) Urzędy Gmin według rozdzielnika, 

2) Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP. 

 

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Urzędy Gmin do niezwłocznego odesłania 

obwieszczenia na adres: 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 - 001 Rzeszów 

 

Wywieszono dnia……………………. 

 

Zdjęto dnia…………………………… 

 

 

 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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