
 
 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

OBWIESZCZENIE 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 19 ust. 1a, art. 28 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. 

zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu 

przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów  

i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) 

ZAWIADAMIA 

o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Olszynka 

Grochowska, Gołobórz, Wąwóz Szaniawskiego i Jadwisin. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla rezerwatów przyrody dokumentacji projektów planów 

ochrony oraz na ich podstawie projektów aktów prawa miejscowego w formie zarządzeń. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Biuro Badań Monitoringu i Ochrony Przyrody, 

„EcoFalk” Michał Falkowski, ul. Sokołowska 83/17, 08-110 Siedlce, zgodnie z zawartą  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie umową. 

Jednocześnie informuje się iż: 

1) w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, istnieje możliwość 

zapoznania się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie mieszczącej się 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa, w godzinach 900 - 1500 w kancelarii, pokój nr 2 

na parterze z niezbędną dokumentacją sprawy, którą stanowią założenia do sporządzanych 

dokumentów; 

2) istnieje możliwość składania w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w terminie 21 dni od dnia 

publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez wszystkich zainteresowanych uwag  

i wniosków do ww. dokumentacji. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i 

wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, do którego bezpośrednio na 

adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00 – 015 

Warszawa lub na adres e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl należy kierować wszystkie uwagi  

i wnioski dotyczące wyłożonej dokumentacji. 

W przypadku złożenia uwag lub wniosków do wyłożonej dokumentacji przez osoby fizyczne, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że dane osobowe w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie i ogłoszeniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

Wywieszono dnia   19   maja 2021 r. 

 

Zdjęto dnia  ....... 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Aneta Adamska 

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie - 

Regionalnego Konserwatora Przyrody 
/podpisano elektronicznie/ 
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