RJEGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRoDowIsI
W WARSZAWIE
WPN-II.6320.4.202 I .AA
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098), w związku z
2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Srodowiska 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,
z późn. zm.) oraz art. 3 ust. I pkt ii i 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.),
zawiadamiam
o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających:
1) zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca
PLB 140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825, z późn. zm.);
2) zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadliwiecka PLH 140032 (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 3827, z późn. zm.);
3) zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia
PLB 140009 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3830, z późn. zm.);
4) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
4572,2 pÓŹfl. zm. i Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 1853, z późn. zm.);
zarządzenie
5)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie
PLH140048 (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8156);
6) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3720,
z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1660, z późn. zm.).
Jednocześnie informuję, iż:
1) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane osoby
lub instytucje mogą zapoznać się z projektami zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie
ustanowienia ww. planów zadań ochronnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony
Srodowiska
Warszawie,
w
pod
adresem
http://bi.warszawa.rdos.oy.pl!obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-0 15 Warszawa;
2) uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokoh.i lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). w terminie 21 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem skrzynki podawczej Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Suodowiska w Warszawie, w Kancelarii Urzędu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015

Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9001500 lub drogą elektroniczną na adres:
warszawardos oy.p1;
3) zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. uwagi lub
wnioski złożone po terminie 21 dni nie będą rozpatrywane.
4) organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Si-odowiska w Warszawie.
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Aneta Adamska
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska wWarszawie
Regionalnego Konserwatora Przyrody
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/podpisano elektronicznie!

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. I. zwanego dalej RODO) informuję. że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem
można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-0 15 Warszawa, za pośrednictwem faxu
pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: warszawaa/rdos.oy.p1
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu
e-mail: abi.warszawa(rdos.goy.p1
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Warszawie innym odbiorcom:
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do
ustalenia, dochoctzenia lub obrony roszczeń.
„7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy uzna Pani/Pan. iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie:
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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