
UZASADNIENIE  

Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2014 r. poz. 3721 i 11946 oraz z 2016 r. poz. 6137 i Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 

1487 i 4266 oraz z 2016 r. poz. 2832), podyktowana jest uwagą Ministra Środowiska przesłaną 

pismem z dnia 14 października 2016 r., znak: DP-WLZ.074.44.2016.JJ, Dot. WOF-

I.0211.10.2014.AW.2. Wynika ona z potrzeby korekty uchybienia uzasadniającego zmianę we 

własnym zakresie zarzadzenia. 

Minister Środowiska w powyższym piśmie wniósł następującą uwagę do przedmiotowego 

zarządzenia: 

1. W §1 pkt 2 zarządzenia ustanowiono działanie ochronne (lp. 10) polegające na użytkowaniu 

rębnym, za którego wykonanie ma być odpowiedzialny Regionalny Dyrektor Lasów 

Państwowych w Olsztynie. Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie 

powyższego działania zamiast RDLP w Olsztynie powinny być Nadleśnictwa: Wielbark, 

Ostrołęka, Parciaki, Myszyniec. Uwagę uznano za słuszną i w tym zakresie skorygowano 

projekt zarządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ocena Skutków Regulacji (OSR) 

1. Cel wprowadzenia zarządzenia. 

Celem wprowadzenia zarządzenia jest korekta uchybienia uzasadniającego zmianę we 

własnym zakresie. 

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

Projekt planu zadań ochronnych będzie oddziaływał:  

1) na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie;  

2) na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie;  

3) na właścicieli terenu, na którym znajduje się obszar Natura 2000; 

4) jako powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego na wszystkie podmioty, które 

znajdują się lub znajdą w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją. 

3. Konsultacje. 

Projekt zarządzenia jako akt prawa miejscowego podlega:  

1) na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim; 

2) na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-

Mazurskim; 

3) na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody procedurze udziału 

społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie 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, 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest zmiana aktu prawa miejscowego; 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych  

dla budżetu państwa.  

5. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Zapisy w projekcie zarządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.    

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną  

 i zewnętrzną gospodarki. 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

8. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Regulacja objęta zarządzeniem jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578:ver=0&full=1

