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Regionalny Dyrektor Ochrony

art.I9 ust. la ustawy z dnia l(i kwietnia

2134, ze zm.), arl. 3 ust. 1 pkt. 11,

o udostgpnieniu informacji o Srodowi

Srodolwiska oraz o ocenach oddzialywan

i Ro?porz4dzenia Ministra Srodowiska

projefttu planu oclnony dla parku

dokorpania zmian w tym planie oraz oc

Nr 94, poz" 794) oraz art. 49) ustawy

admirlristracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.

NYS$ffi$A{XV

Zawiesii na okres 30 dni

BydgQszcz, dnia ,J0 ,ou3u 2ol7 r.

wiska w Bydgosiczy, dziatajqc na podstawie

2004 r. o ochronie prpyrody (Dz" U. z 2016 r. poz.

rt. 39 ustawy z dnia 3 pu2dziernika 2008 roku

i jego ochronie, udzidle spoleczeristwa w ochronie

na Srodowisko (Dz. U" 22016 r. poz" 353, ze zm")

z dnia 12 maja 2005r. w sprawie sporzqdzenia

, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowegio,

y zasob6w, twor6w i skladnik6w przyrody (Dz.U.

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

'e

ektu planu ochrgny dla rezerwatu przyrody

sig z projektem planu i wynikarni prac

nLapotrzeby jeeo. 
lnorrqd""ni:,wsiedlibie 

Regionalnej Dypekcji Ochrony Srodowislka

(VI pigtro) w godzinach 7:30-15:30 wdniach(Vl prgtro) w godzrnach 7:3U-15:30 wdma,ch

e intemetowej B iirl etynu Informacj i Publi cznej

wiska w l\ydgoszczy pod adresem

wieszczeni a i zatyiadomienia).

potrzeby sporzQdzenia powylszego projektu

formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

es: Regionalna Qyrekcja Ochrony Srodowislka

, ze zm)
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goszczy, ul. Dworcowa 85-009 Bydgoszcz lub na adres internetowy:

laria.b iem tytulu wiadomoSci: ,,Uwagi do projektu planu

yrezerwatu,, "., ".

Organem wlaSciwym do a uwag i wniosk6w jest Regionalny Dyrektor

uplywie wskazanegoy Srodowiska w Bydgoszczy. wagi i wnioski zlohone po

u pozo stan q b ez rczp aff zenia.

Ustosunkowanie sig do zgLo nych wniosk6w i uwag nast4pi w formie

obwi ia. ktore zostanie umi na tablicy ogloszeri w siedzibie Regionalnej

ll Ochrony Srodowiska w oraz na jej stronie internetowej

v.pl - w biuletyn e informacji publicznej"
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