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Kraków, 20 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
działając na podstawie art. 19 ust. 1a, art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), oraz 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 (Dz.U.
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację:
 o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Luboń Wielki”, położonego na terenie gmin: Mszana Dolna, Lubień, Rabka
Zdrój, uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Luboń Wielki PLH120043; oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww.
projektu zmiany zarządzenia,
 o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000:
1. Raba z Mszanką PLH120093, położony na terenie gmin: Mszana Dolna (gmina
wiejska), Lubień, Pcim, Mszana Dolna (gmina miejska);
2. Kościół w Węglówce PLH120046, położony na terenie gminy Wiśniowa;
3. Łąki Nowohuckie PLH120069, położony na terenie miasta Kraków;
4. Cybowa Góra PLH120049, położony na terenie gminy Słaboszów;
5. Kalina-Lisiniec PLH120007, położony na terenie gminy Racławice;
6. Sławice Duchowne PLH120074, położony na terenie gminy Miechów;
7. Widnica PLH120076, położony na terenie gminy Miechów;
8. Kaczmarowe Doły PLH120062, położony na terenie gminy Miechów;
oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zmian zarządzeń,
 o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000:
1. Dolina Dolnej Soły PLB120004, położony na terenie gmin: Wilamowice, Oświęcim
(gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska), Brzeszcze, Kęty, Osiek;
2. Stawy w Brzeszczach PLB120009, położony na terenie gmin: Brzeszcze, Oświęcim
(gmina wiejska), Wilamowice, Miedźna, Bieruń, Bojszowy;
oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zmian zarządzeń,

 o sporządzeniu tymczasowych celów ochrony dla obszaru Natura 2000 Lubogoszcz
PLH120081 dla którego zakres planu zadań ochronnych został uwzględniony w Planie
Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Limanowa,
 o sporządzeniu tymczasowych celów ochrony dla obszaru Natura 2000 Białowodzka
Góra nad Dunajcem PLH120096, dla którego zakres planu zadań ochronnych został
uwzględniony w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Stary Sącz.
Uszczegółowienie celów ochrony dla obszarów: Lubogoszcz PLH120081 i Białowodzka
Góra nad Dunajcem PLH120096 zostało dokonane w formie osobnych dokumentów
przygotowanych jako tymczasowe cele ochrony.
Z projektami zmian ww. zarządzeń, uzasadnieniami oraz tymczasowymi celami ochrony,
można zapoznać się na stronie internetowej: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadanochronnych.
Istnieje również możliwość składania uwag i wniosków do zmienionych zapisów planów
zadań ochronnych i planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski
do projektów zmian ww. zarządzeń w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia
niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie,
tj. do dnia 10.01.2022 r., mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności
opatrywania
ich
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym)
na adres
e-mail:
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl. Konsultacjom podlegają jedynie zapisy zmienione.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie.
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