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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w

Bydgos:zczy, dzialajqc na podstaririe

art. L9 ust. la ustawy z dnTa 16 $wietnia 2004 r. o ochronie pr:zyrody (Dz. U. z 2016 r. pez.

2134, ze zm.), art.
o udostgpnieniu
Srodowiska

i

3 ust. 1 pkt. 17, afi. 39 ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 roku

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzii{e spoleczefstwa w ochronie

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ. z 2016 t. poz. 353, ze r,m.)

Rozporz1dzenta Ministra Srodowisk a

z

dnia 12 maja2005r" w sprawie sporz4d:,zenia projektu

planu ochrony dla parku narodowega, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania
zmian w tym planie oraz ochronllzasob6w, twor6w i sktradnik6w przyrody (Dz.U. Nr 94, poz.
794) oraz art. 49 ustawy

z dnia !4 czerwca 1960 r. Kodeks por;tgpowania admtnistracyjnego

(Dz. U. 22017 r"poz.1257)

informuje

o

przyst4pieniu

do

sporzqdzenia projektu planu ochrony

dla krajobrazowego rezerwf,tu

przyr o dy,,J ezior o Fletnowskie"

Z wynikamr prac napolrzeby

sporzqdzenia projektu planu

i

z projekte,m planu bgdpie

mohnazapazraasigwsiedzibieRDOSwBydgoszczy:vl"Dworcowa8l,wterminie2l

dnilcl

daty ukazania sig kolejnego oblvieszczenia informuj4ce)go o sparzqdzeniu projektu plar[u.
Uwagi i wnioski do wynik6w prag napotrzeby sporzqdzenia projektu planu i do projektu plahu
bgdzie moZna skladai

Ochrony Srodowiska

w ww. tbrminie w formie pisemnej,

na adres: Regionalna Dyrekpja

w Bydgolzczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgosz<:z lub na ad4es

intemetowy kancelaria.bydgoszcz(@rdos,gov.pl z podaniem tytutru wiadomoSci: ,,Uwagi do
projektu planu ochrony rezerwatu,,Jezioro Fletnowskie". Organerm wlaSciwym do roz;palrzefiia
-ii
'
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uwag iwniosk6w jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodou'iska wBydgoszczy. Uwagi i
wnioski zlohone po uplywie wsk?zanego terminu pozostanQ bezrozpatrzenia. Ustosunkowanie

sig do zgloszonych wniosk6w

i

umieszczone na tablicy ogloszep

w siedzibie Regionalnej Dy:ekcji Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy oraz na
informacj

i publicznej

jej

uwag nast?pi w formie obwieszczenia, kt6re zostanie

stronig internetowej

- www.blzd&oszcz.rdos.gov.p_l- w biulefynie

.
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