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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczqd jednostki)

dnia 2016 r.

2016 r.

wPN. 6202 .4.20 | 6.KLD.7

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc n4 podstawie

art' 19 ust" la ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. lJ. z 2015 r. poz.

165I, z p62n. zm.), arl" 3 ust. 1 pkt. 7I, arl- 39 ustawy z dnia 3 pa?dzietmika 2008 roku
o udostppnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleezef,stwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U . z 2016 r. poz. 353, z p61n.

zm.) i Rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 mqa 2005r. w sprauzie sporzqdzenia

projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatv przyrody i parku 1<rajobrazowego,

dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasob6w, twor6w i skladnik6w przyqody (Dz1J.

Nr 94, poz. 794) otaz afi. 49 ustawy z dma 74 czerwoa 1960 r. Kodek.s pQstQpowania

administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz.23)

informuje

o przystqpieniu do sporzqdzenia projektu planu ochrony dla rczerw)at4 przyrody

,,Kruszyn" i o moZliwoSci zapoznania siE z projektem planu i wynikami prac na potrzeby jego

sporzqdzenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska r,v Bydgoszczy:

ul. Dworcowa 81, pok6j 608 (VI pigtro) w godzinach 7:30-15:30 w dniach pracy IJrzEdu oraz

w aktualnoSciach na stronie intemetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrorry $rodowiska

w Bydgo szczy (http : //bydgo szcz.rdos. gov.pll).

Uwagi i wnioski do wynik6w prac napotrzeby sporzqdzenia powyiiszego projektu

planu i do projektu planu mo2na skladai w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

vkazania siE niniejszego obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrgny $rodowiska
w Bydgosz,czy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Byd,goszcz lub na adrers intemetowy:

Sp*{ninrny wym*gxni* fiSA5 * x*rx6dx*nry *rxgd*m *$*ktywniq *sx*gdni* i pr**r*r}owisk*vn

nl. ilwnno'*u 81, gs"SilV |iyr{g*sr*x, ttl.: $? $0"$166$, ffix: $tr 5il"&5-*q ks*c*l*riat*nJarbydg*n:tlgl, bydg*ril*.rr},6glv.;il
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kancelaria@rdos'bydeoszcz.pl z podaniem tytulu wiadomosci:,,Uwagi
ochrony rezerwatu ,, ... ,'.

do projektu planu

Organem wlaSciwym do rozparrzenia uwag i wniosk6w jest Regior[alny Dyrektor
ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Uwagi i wnioski z?olone po uplywie wskazanego
terminu pozostanq b ez rozpatrzenia,

ustosunkowanie siQ do zgloszonych wniosk6w i uwag nast4pi w formie
obwieszczenia, kt6re zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri w siedz:ible Regionalnej
Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz na jej stronie ifirternetowei
www.bvd go szcz.rdos. eov.p.l-- w biuletyni e informacj i publicznej .

z up.
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Zdjpto z tablicy ogloszeri

(pieczpd jednostki)
dnia 2016 r.
Podpis osoby odpowiedzialne

Przyrody




