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OBWIESZCZENIE 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości 
następujące informacje: 

1. na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) 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  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektów 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Średzkiej Strugi 
PLH300057, Stawy Kiszkowskie PLH300050 i Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. 

Zainteresowane osoby mogą się zapoznać z wymienionymi dokumentami w siedzibie RDOŚ 
w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 804 
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej RDOŚ w Poznaniu. 
Uwagi i wnioski do projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina 
Średzkiej Strugi PLH300057, Stawy Kiszkowskie PLH300050 i Uroczyska Puszczy Zielonki 
PLH300058 można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 8:30 – 16:00, od wtorku do piątku 
w godzinach 8:15 – 15:00, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 

2. na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, ze zm.)  
– o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000: Dolina Swędrni PLH300034, Dolina Miały PLH300042, Dolina 
Wełny PLH300043 i Dębowa Góra PLH300055. 

Szczegółowe informacje związane z zamiarem przystąpienia do sporządzenia projektów planów 
zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 znajdują się w siedzibie RDOŚ w Poznaniu, 
mieszczącej się przy ul. J.H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 804.  
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