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Zawiadomienie 

56a ustawy dnia 16 kwietn.a. 2004 r o ochro przyrody (Dz. (J. 2015 r. 
poz 165 z pon zm) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

zawiadarnia 

ó możliwości składania uwag i wniosków w dniachi od 05.10.2016 r, do 26.10.2016 z do projektu 

zarządzenia w sprawin zezwolenia na czyrino(ii podlegające zakazom obowiązujżdym w stosunku 

do bobra europejskiego (Gwar .fiber). które dotyczyć  będzie miejsc gdzie bobin powodują  
maczam. szkody W Odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, Lasów, rybostanu, wody 

lub innych rodzajów mienia (w rym m.in. infrastruktury technicznej), gdzie czynności, na które 

zezivala zarządzenie wykonywane będą  przez myiliwych zrzeszonych w Polskim Związku 

Łowieckim w związku z porozumieniem zawantiirn w dniu 19 lipca 2016r. pomiędzy Gendralnyin 

Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związkn 

Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania 

przy ograniczaniu liczebności populacji bobra emopejskiego na terenach obwodów łowieckich. 

Projekt zarządzenia wraz 7 nzazadnieuiem oraz mapą  poglądową  pi-zedsrawiajążą  obszar 

objęty zarządzeniem dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska 

w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6. 25-361 Kielce. Ponadto zainiezzężony jest w serwisie 

internetowym RDOŚ  w Kielcach na stronic hum/ /kielcezdos.gcbtpl,w zakladce Ochrona 

Przyrody/ Ochrona zaimkowa roślin, zwieinni i grzybów, a takśe znajduje się  w Urzędach 

Miast, Urzędach Gmin, Urzędach Miast i Gmin w województwie świętokrzyskim. Składanie uwag 

i wniosków możliwe jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, 

w godzinach 7' — 15' (na piśmie lub ustnie do protokołu) oraz drogą  elektroniczną  na adres: 

mkretariat(n2rdos.kielce,121 (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem 

elektronicznym). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielearh rozpatrzy uwagi i walosld złożone 

w w/w terminie i odpowiednio uwzględni w wydawanym zarządzeniu Niniejsze zawiadomienie 

zamieszczono: 

1) na tablicach ogłoszeń, w miejscach ziisczajowę  przyjętych w gminach (wg rozdzielnika), 



w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Kielcach 
na stronic BLP RDOŚ  w Kielcach; 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
środowiska w Kielcach 

Waldemar Pietrasik 

eoore jesi zgodna z elo komornem era lcróri casYm podpisanym bezelseehm 
peplsom elektronicznym 
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