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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszc:zy, dziaNajyc na podstalsie

art.I9 ust. la ustawy z dnia 16 kwietnia 200

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

o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i je

Srodowiska oraz o ocenach oddziaNywamana

rkozporzqdzeniaMinistra Srodowisk a z dnia I

planu ochrony dla parku narodowego, rezerw

zrtian w tym planie oraz ochrony zasob6w, tw

794) oraz art" 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adlministracyjn{go

(Dz. U. 22017 r. poz. I25l)

informuje

o przyst4pieniu do sporuqdzenia projekt6w plan6w ochrony d1a lednych rezerwat6w

,,KuLnica",,, Retn o " i,, Brz gki tm. Zy gmunta Czubtnski e go ".

Z wynikami prac na potrzeby sporz4dzenia projekt6w plan6w i z projektami planpw

bgdziemohnazapoznal sig w siedzibie RDOS w Bydgoszczy:ul.I)worcowa 81, w terminie 2lt

dni od daty ukazania sig kolejnego obwieszczenia informuj4cego o sporzqdzeniu projelrtpw

p1an6w. Uwagi i wnioski do wynik6w prac na potrzeby sporz:,qdzenia projekt6w plan6w

i do projekt6w planow bgdzie mozna sktradai w ww. terminie w formie pisemnej, na adrgs:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, uLl. Dworcowa 81, 85-009

Bydgoszcz lub na adres interrretowy kancelaia.bydsoszcz@rrlos.gov.p1 z podaniem brtutu

wiadomoSci: ,,Uwagi do projektu planu ochrony rczerwatt ,, ... ". Organem wlaScirvJrm

$prfni*rny wyrn*g*:li* lM$5 - :':*ryir*m"y r:*4$*m *f*kcy'.vria, *s:rxg'J*l* i p:*ir*iir*i!;il*1.**

E*qAS r:i lo,ir; {1, *. i:*} &idni*.;*, fvf.: 5? 5{i &i $**. l*s:3t:.iS"*5 *$il k::rt*l*r!*.#x**; }4,dpur*.61, hyllpm*"**.g*tp?

przyrOdy

.9;l *
'|2"" "''ii:



do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest Regionalny Dyektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy. Uwagi i wnioski zNolone po uplywie wskazanego terminru pozostanq bez

rozpatrzenia. Ustosunkowanie sig do zgloszonych wnioskd,w i uwag nast4pi w formie

obwieszczenia, kt6re zostanie umieszczone na tablicy oglorizeli w siedzibie Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz na jej stronie internetowej

w@- w Biuletynie Informacji Publicznr:j.
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