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Zawieszono na tablicy ogloszeir
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Zawiesii na

Bydgoszcz, dnia 26

dni

17 r.

;es 
21

a,20

Regionalny Dyrek{or Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaNajqc na 
1

art.19 ust. la ustawy z dlta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20

w1e

r. poz.

2134, ze zm.), art. 3 usf. 1 pkt. ll, art. 39 ustawy z dnia 3 paldziemlka roku

o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywarna na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r" poz. 35 zezm.)

OBWIESZCZENIE

informuje

t Rozporuqdzenia Ministqa Srodowiska z dnta 12 maja 2005r. w sprawie

projektu planu ochrony dlp parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku kraj

dokonania zmian w tym pl]anie oraz ocl^rony zasob6w, twor6w i skladnikow prz'.

Nr 94, poz. 794) oraz art. 49 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks po

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

zenia

wego,

(Dz.U.

atu

I prac

iska

dniach

iaznej

5ektu

od daty

o przyst4pieniu do spor4qdzenia projektu planu ochrony d1a stonoroSlowego

przyrody ,,Ciechocinek" i o mozliwoSci zapoznania sig z projektem planu i wyn

na potrzeby jego sporuqQzenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony S

w Bydgoszczy: ul. Dworc$wa 81, pok6j 603 (VI pigtro) w godzinach 7:30-15:30

pracy Urzgdu oraz z projefttem planu na stronie internetowej Biuletynu Informacji I

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pod

Uwagi i wnioski do wynik6w prac napotrzeby sporzqdzenia powyzszego

i- .-,--'-^1-L- ,-1^---L --- -a--^ ,1-1-^ a-! --- C^,-,--:- ,-:--,--,--l --- L-,-,--:--:- 41 l,-iplanu i do projektu plang mohna skladai w formie pisemnej w terminie 27 dnj

ukazania sig niniejszego olwieszczenta na adres: Regionalna Dyrekcja Oehrony Sr

*rugr**m s:$e!r9yv,'*i*, e*r *tri* i pr*ir*d

6, fu:5? 5ii-6$ **;, L*nrsl*r7*#id*;Lyd;.t;*r.gl, bytfu :"di:s.6rupl

iska



Tw Bydgoszezy, ul. D orcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub na adres int

V. z podaniem tytulu wiadomoSci: ,,Uwagi do proj

ochrony rezerwatu ,, ... ".

Organem wiaSciwjrm do rozpaftzema

Oehrony Srodowiska w pydgoszczy. Uwagi

terminu p ozo stan4 b ez r ozp atrzenia.

Ustosunkowanie piq do zgloszonych wniosk6w i uwag nast4pi

obwieszczenia, kt6re zosfanie umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie R

iska w Bydgoszczy oraz na j"j stronie in

w biuletynie informacji publicznej,

P,,1,
Ochrcr:,.

Zdjqto z tablicy ogloszeri

(pieczgd jednostki)
dnia 2017 r.

uwag i wniosk6w jest

i wnioski zlohone pa

Regionalny

uplywie

Dyrekcji Ochrony

Regionaj::
Srr;do ii.i"

Podpis osoby odpowiedzialne

wy:

tu planu

yr:ektor

formie

onalnej

wej


