
REGIONALNADYREKUAOCHRONYŚRODOWISKAWKATOWICACH

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 01 sierpnia 2022 r.

nrWPN.6320.17.2022.ID

Zgodnie z 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.1029) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach informuje, że opracowano projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych (PZO) dla następujących obszarów Natura 2000:

« Białka Lelowska PLhl240031, położonego na terenie gmin: Lejów i Koniecpol.
Podstawą prawną funkcjonowania tego obszaru jest Decyzja Komisji Europejskiej
2011/64/WE z 10 stycznia 2011 r., którą został zatwierdzony i uznanyjako obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk
Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U.
z 2022 r. póz. 968) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska

(PLH240031).
• Suchy Młyn PLH240016, położonego na terenie gmin: Szczekociny, Lelów i Koniecpol.

Podstawą prawną funkcjonowania tego obszaru jest Decyzja Komisji Europejskiej
2009/93/WE z 12 grudnia 2008 r., którą został zatwierdzony i uznany jako obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia2018 r. (Dz. U. z 2018 r. póz.
1910) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016).

Z projektem zmian ww. zarządzeń , załącznikami i uzasadnieniem można zapoznać się na
stronach intemetowych RDOŚ w Katowicach: https://www.gov.p[/web/rdos-katowice/bialka-
lelowska-Dlh240031 i httos://www.aov.Dl/web/rdos-katowice/suchv-mlvn-Dlh240016.a także
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu
3242-06-801.

Uwagi i wnioski do ww. projektu zarządzeń można składać w terminie 21 dni, w formie

pisemnej - na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac
Grunwaldzki 8-10,40-127 Katowice, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO dostępna jest pod adresem internetowym
https:/Avww.gov.pl/web/rdos-katowice/klauzula-informacyjna—obwieszczenia.

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
/podpisano elektronicznie/

Wywieszono w dniach od....................... do.
(datę wywieszenia należy uzupeinić w dniu wywieszenia)

Pieczęć urzędu:
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Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

Plac Grunwaldzki 8-10,40.127 Katowice
EMAS  tel" 32 42-06-801,sekret3riat@katowice.rdos.gov.pl, www.gov.pl/web/rdos-katowice
inmdtcn.i^itii


