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OBWIESZCZENII]

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

art.19 ust. la ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

2134, ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt. ll, art. 39 ustawy z dnta 3 puldziernika 2008 rdku

o xldostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziak. spoleczellstwa w ochr:ofrie

Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U . z 2016 r. pot,, 353, ze z\n .)

illozporzqdzeniaMinistra Srodowiska z dnia 12 maja2005r. w sprawie sporzqdzenia proieictu

planu ochrony dla parku narodowego) rezerw

zrnian w t5an planie oraz ochrony zasob6w, tw

794) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca I

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

informuje

o ptzystEpieniu do sporz1dzenia projektu planu ochrony dla faunist'ycznego rez;erwatu przyrody

,,lrladgoplariski P ark Tysi4cleci a".

Z wynikami prac na potrzeby sporzqdzenia projektu planu i z projektem planu bE:dzie

rtolnazapoznac sig w siedzibie RDrfS w Bydgoszczy'.vl"Dworcowa 81, w terrninie 21 dni od

daty ukazania sig kolejnego obwieszczenia informuj4cego o sporzqdzeniu projektu planu"

Uwagi i wnioski do wynik6w prac na potrzeby sporzqdzenia proieklu planu i do projektu planu

bgdzie molna sklada6 w ww. terminie w fonnie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 8[,85-t)09 Bydgoszt:z lub na a.dres

irrternetowyzpodaniemtytuluwiadomoSci:,,Uwagido
projektu planu ochrony rezerwatu ,,Nadgoplaf,ski Park Tysi4,;1ecia". Organem wlaSciwym

do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

r''

w Bydgorizczy, dzialaj4c na podsta.{vie

ochronie przyrody (Dz. IJ. z 2016 r. f,oz.

lv'iX

Hft4AS

j.i:i:ir:inny ','.'.r;':ti:r,lilrrii: i:;\;\.1 r.it,::;tiy*:t1\i i,: ."r:t;lilt;r r:iliii;.-.:.:it:. *r;r r:i:il,;il: i pt*lir,iir:ubLr:.r:i:

:J*i,lttttr:::i;i.:].*:iiij:,\iiu...]:::.l.l;r:t.itiii!;..'l.1i,ltt..:....:i:i{i;:



w Bydgoszczy' Uwagi i wnioski zNolone po uplywie wska:ranego terminLu pozostanq bez
tozpafuzenia. Ustosunkowanie sig do z$oszonych wnioskriw i uwag nast4pi w fcrrmie
obwieszczenia, kt6re zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie Regiorralnej
Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydg oszczy otaz rra jej stronie internetowqj

www.bvdqoszcz.rdos. sov.pl - w biuletynie informacji publicznej.
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