
o przyst4pieniu do sporzqdzenta

przyrody,,Bagno Mostki" i ,,Jezi

Z wynrkami prac na pot by sporz4dzenia projekt6w plan6w i z projektami plan6w

bgdzie moZna zapoznac sig w si

2I dni od daty ukazania sig

ibie RDOS w Bydgoszczy: ul. Dworcowa 81, w temrinie

kolejnego obwieszczenia informujqaego o sporz4dzeniu

projekt6w plan6w" Uwagi i wni ki do wynik6w prac na potr:zeby sporuqdzenia prrsjsfl6*

planow i do projekt6w plarr6w

na adres: Regionalna Dyrekcja

ie moZna skladai ryv ww. terminie w formie pisemnej,

y Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-

009 Bydgoszcz Iub na adres i ernetowy keagglqgA.bydgqqzcz@tdos-grv4d z podaniem

tytulu wiadomoSci: ,,Uwagi do jektu planu ochrony rezerwalt ,, ... ". Organem wlaSciwSrm
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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczgc jednostki)

dnia 2017 r

Zawiesii na ol<res 30 dni

Byd,goszcz, dnia 18 lipca 2011 r.

woP.6202.7.2017.KLD

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor O

art.19 ust. la ustawy z dnia 16

rony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

wietnia 2004 r" o ochronie pr.zyrody (Dz. U. z 201.6 r. poz.

2134, ze zm.), art. 3 ust. 1

o udostgpnieniu informacji o

. IL, art. 39 ustawy z dnia 3 pa1dziemika 2008 roku

wisku i jego ochronie, udzii{e spoleczeristwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach

i Rozporzqdzema Ministra

aLryania na Srodowisko (Dz. U " z 2016 r. poz. 353, ze'zm.)

wiska z dnta 12 maja 2005r. w sprawie sporzqdzenia

projektu planu ochrony dla pa narodowego, rezerwatu przyrody i parku l<rajobrazowego,

dokonania zmian w tyrn planie o

Nr 94, poz. 794) oraz arL 49

ochrony zasob6w, twor6w i skladnik6w przyrodly (Dz.U.

wy z dma 74 czerwca 1960 r. Kodek.s postgpowania

administracyjnego (Dz" U . z 20I r. poz.1,257)

informuje

projekt6w planow ochrony dla torfowiskowych rezerwat6w
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do rozpafizenia uwag i w k6w jest Regionalny Dyrektor

w Bydgoszczy" Uwagi i wni t zLohone po uplyvie wskazanego

rczp atrzenia. Ustosunkowanie

obwieszczenia, kt6re zostanie

Dyrekcji Ochrony Srodowisk

www"b)zdgoszcz.rdos. gov.pl- w

ig do zgjoszonych wniosk6w i uwag nast4pl w

iuletynie Informacji Publicznej 
"

Zdjgto z tablicy ogloszeri

(pieczgi jednostki)
dnia 2017 r.

Ochrony Srodow

terminu pozostanQ

ieszczone na tablicy oglor;zeri w siedzibie Region

w Bydgoszczy oraz na jej stronie irnternetow

Och

Podpis osoby odpowiedzialne


