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OBWIESZCZENIE

art.19 ust. 1a ustawy z dlia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. potz.

2134, ze zm.), ar\" 3 usf. 1 pkt. 71, art. 39 ustawy z dnia 3 pahdziemika 2008 rok-u

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

Srodowiska oraz a ocenach oddziaNywanianaSrodowisko (Dz.U.z2016r.poz.353,zez;m,.)

i Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 200!ir. w spra.wie sporz4d:zenia

projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przl,rody i parku krajobrazowego,

dokonania z'mian w tyrn pfanie oraz ochrony zasobow, twor6w i skladnik6w przyrody (Dz.U.

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

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

informuje

o przystqpieniu do spor4qdzenia projektu planu ochrony dla florystycznego rezerwatu

przyrody ,,R.ezerwat cis6w Jelenia G6ra im. Kazimterua Szlachetko" i ,f, mozliwoSCi

zapoznania sig z projektern planu i wynikami prac napotzeby jego sporzEdzenia w siedzibie

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wJ3ydgoszczyi ul. Dworcowa 81, pok6j 603 (VI

pigtro) w godzinach 7:30-i15:30 w dniach pracy Urzgdu oraz z projekterrr planu na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy pod adresem http://bip.bydsoszcz.rdos.gov.pll (zak)ladka: Obwieszc:zenia

t zawiadomienia).

Uwagi i wnioski do wynik6w prac napotrzeby sporzq<Izenta powylszego projekfu

planu i do prol'ektu planu moLna skladad w formie pisemnej w terminie 27 dni od dafy
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ukazania sig niniej szego eszczenia na adres: Regionalrra Dyrekcja

w Bydgoszczy, ul. wa 81, 85-009 Bydgoszcz lub na

lari v.pI z podaniem tytutu wiadomoSci: ,,Uwagi do projektu plarlu

ochrony rczetwatu,, ". " ".

Organem wlaSeiw do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest Regionalny Dyrekt$r

Ochrony Srodowiska w ydgoszczy" Uwagi i wnioski zNohone po upl'yr,vie wskazane$o

terminu pozostan4 bez

Ustosunkowanie

obwieszczenia, kt6re

Dyrekcji Ochrony S

Oclrony Srodowis(a

adres internetow!:

www.

Zdjgto z tablicy ogloszefi

(pieczgi jednostki)
dnia 2017 r.

p,o.
Ocirrony

Regional
SrodcrH' goszczy

ikeweki

Podpis osoby odpowiedzialne


