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013WiESZCZENTM 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tj. Dz•U. 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247). 

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach 

zawiadamia 
możliwości ponownego zapoznania się  z dokumentacją  projektów zmian zarządzeń  w sprawie 

ustanowienia planów zadań  ochronnych dla n/w obszarów Natura 2000 leżących na terenie 
województwa świętokrzyskiego: Ostoja Nidziańska PLH260003 (gminy: Kije, Iraielno, Pińczów, 
Busko - Zdrój, Michałów, Złota, Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec) oraz Dolina Bobrzy 
PLH260014 (gminy: Miedziana Góra, Kielce, Piekoszów). 

Ponawia się  procedurę  związaną  z udziałem społeczeństwa z uwagi na zmiany w dokumentacji 
dot. projektów zmian zarządzeń  w sprawie ustanowienia planów zadań  ochronnych wynikające ze 
zgłoszonych uwag. 

Informuję  o możliwości składania uwag i wniosków do projektów zmian zarządzeń  w sprawie 
ustanowienia planów zadań  ochronnych dla w/w obszarów Natura 2000 w ramach 21 dniowej 
procedury udziału społeczeństwa w dniach od 07.05.2021 r. do 28.05.2021 r. 

Projekty zmian zarządzeń  wraz z uzasadnieniami dostępne będą  w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Kielcach, uL Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce. Ponadto będą  
zamieszczone w serwisie internetocvym RDOS w Kielcach: http://kielce.rdos.goy.pl/plany-
zadan-ochronnych.  
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub 
wnioski złożone po dniu 28.05.2021 r. nie będą  rozpatrywane. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach. 



W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 
wprowadziła ograniczenia pracy urzędu m.in. w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów, 
w tym ograniczona została możliwość  osobistego składania korespondencji w siedzibie jednostki. 
W celu usprawnienia przyjmowania korespondencji kierowanej do RDOŚ, w wiatrołapie 
głównego wejścia do budynku przy ul. Karola Szymanowskiego 6 umieszczona została skrzynka 
podawcza, przeznaczona do składania dokumentów w sprawach załatwianych przez Regionalną  
Dyrekcję  Ochrony Środowiska w Kielcach. Skrzynka podawcza została oznakowana w sposób 
jednoznacznie wskazujący adresata. Zainteresowane osoby mogą  zostawić  dokumenty w skrzynce 
podawczej w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30. Potwierdzenie przyjęcia 
dokumentów do rozpatrzenia można uzyskać  pod nr telefonu: (041) 343-53-40 lub pocztą  
elektroniczną  sekretariat.kielce@rdos.gov.pl. 
Jednocześnie informuję, że termin osobistego stawiennictwa w siedzibie urzędu w celu 
zapoznania się  z dokumentacją  jak również  złożenia uwag i wniosków należy uprzednio uzgodnić  
telefonicznie (pod numerem telefonu 41 34-35-340 lub 41 34-35-361) lub za pomocą  środków 
komunikacji elektronicznej (adres ernail: sekretariat.kielce@rdos.gov.p1). 

Aldona Sobolak 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Kielcach 
I-podpisany cyfrowo/ 

Podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie: 
na tablicach ogłoszeń  lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w gminach: Kije, 
Imielno, Pińczów, Busko - Zdrój, Michałów, Złota, Wiślica, Nowy Korczyn, 
Opatowiec, Zagnańsk, Miedziana Góra, m. Kielce, Piekoszów; 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach; 
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Kielcach; 
w prasie. 

Obwieszczenie zostało wywieszone w: 	  

w terminie od  	do 	  
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