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OBWIESZCZENIE
w sprawie ustosunkowania sig do uwag i wniosk6w z$oszonychw zwiqzku zapewnieniem

mozliwoSci zapoznania sig z projektem planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Rezerwatu

cis6w Jelenia G6ra im. Kazimierza Szlachetko"

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziataj1c na podstawie

art.19 ust. la ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz,

2134, ze zm.), art. 39 rlstawy z dnia 3 paLdziemika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (Dz.rJ. 22016 r. poz.353, ze zm.) iRozporzqdzenia Ministra

Srodowiska z dnia 12 maja 2005r. w sprawie sporz1dzenia projektu planu ochrony dla parku

narodowego, rezerwatuprzyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym pluue oraz

ochrony zasob6w, twor6w i sktadnik6w przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794) oraz art.49 ustawy

zdnia14 czerwca 1960 r. I(odeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.poz.1257)
informuje

Ze Nadlesnictwo Zaruzenica pismem z dnia 16.08.2011 r., znak 2G.1212.02.20I1.2G4,

zglosilo uwagg o uwzglgdnienie mozliwoSci zastosowania metody chemicznej w usuwaniu

czeremchy amerykariskiej. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy nie

wprowadzil do planu ochrony rnetody chemicznej usuwania czeremclty amerykariskig.

Jednoczesnie ewentualne rozszerzeme katalogt dzial.af ochronnych o inne nt? karczowanie,

sposoby eliminacji czercmchy mogq zostad dopuszczone w przpadku nieskutecznoSci

zastosowanych mechanicznych metod, na podstawie odrgbnych zezwoleri wydawanych przez

Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnta 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.22016 r. poz,2134, ze zrn.)
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