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Zawieszorrc na tablicy ogloszef

Zawiesicna okres 21 dni

(pieczgi jednostki)

dnia

201'l

r.

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2017

r.

OBWIESZCZENIE

art" 19 ust. la ustawy

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

i

z dfia

16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody (Dz.IJ " z 2016 r'. poz,

3 uqt" 1 pkt. L7, art. 39 ustawy z dtia 3 per\dziemika 2008

r:oku

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w oclrronie

oraz o ocena+h oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2A16 r. pon.353, ze zm.)

z

Rozporz4dzenia Minisdra Srodowiska

dnia 12 maia. 2005r.

w sprawie spoizqdzenia

projektu planu ochrony dfa parku narodowego, rezerwatr przyrody
dokonania zmian w tym llanie oraz ochrony zasob6w, twor6w

i

parku krajobrazowego,

i skladnik6w pr:zyrody (Dz.U.

Nr 94, poz" 794) oraz att. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks

post{powania

administracyjnego (Dz. Ui z 2017 r. poz. 1257)

informuje
o przystEpieniu do sporzQdzenia projektow plan6w ochrony dla torfowiskowych rezerwat6w

przyrody,,Dury"

i ,,Osinj"

i o moZliwolci zapoznania siE z pr:ojektami plan6w i wynikami
e Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

(VI pigtro) w godzinach 7:30-15:30 w dlniach

a

stronie internetowej J3iuletynu Informacji

Srodowiska

w

Byd,goszczy

pod

adrresem

i

wnioski {o wynik6w prac na potrzeby sporzqdzenia powyLszych projekt6w
plan6w i do projekt6w plfn6w mohna skladad w formie pisemnLej w terminie 27 dni od daty
Uwagi

ukazania sig niniejszego gbwieszczenra na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
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Bydgoszczy, ul.

81, 85-009

D]worcowa

Bydgoszcz

lub na

erdres

internetor,rrry:

z podaniem tytulu wiadomo6ci: ,,Uwagi do projektu pl4nu

arra,

ochrony rczerwatu ,, ... ".

Organem wlaSciuilym do rozpatrzenra uwag

Oehrony Srodowiska

w

terminu po zo stan4

ro

b

ez

Bydgoszczy. Uwagi

i

i wniosk6w jest Regionalny Dyreklor

wnioski

zNo2one

zp atr zenta.

Ustosunkowanie

sig do

zgjoszonych wniosk6w

i uwag nast4pi w

obwieszczenia, kt6re zo$tanie umieszczone na tablicy oglos:zeri

Dyrekcji Ochrony Sro{owiska
www.byd

go szcz.rdos.

po uplywie wskazan{go

w

Bydgoszczy oraz

w

siedzibie Regionalhej

na jej stronie internetowej

gov.pl - w biuletynie informacj i publicznej.

p.o.
Ochron-v

R
S
reh

Zdjgto z tablicy ogloszeri
(pieczgc jednostki)
dnia
2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialne

for4\ie

o

ktor

o

w B1-dgoszczy

e

hnikowe,hi

