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Bydgoszcz, dnia

)

grudnia 2017 t.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie ar.. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r, c, ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), zgodnie z art. 39 i 43 ustawy z dnia 3 1>afudziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa

w ochr,onie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ. 2201.7 r. poz. 1405 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy

informuje

l)

2)

o przyst4pieniu do opracowywania projekt6w plan6w zadaf ochronnych dla obsrzar6w Nafura 2000:
Solniska Szubiriskie PLH040030 oraz Slone l-qki w Dolinie Zgjotiqczki PLH040037 i o mozliwoSci
zapoznaniia sig z ww. projektami plan6w zadafl ocfuonnych w siedzibie RDOS w Bydgoszczy przy aL.
Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz, w godzinach 7:30-15:30 w dniach pracy Urzgdu oraz
waktualno$ciach na stronie internetowej RDOS w Bydgoszczy (http:llbydgoszcz.rdos.gov.pl/)..Urvagi
i wnioski do ww. projekt6w moima skladad w formie pisemnej w terminie 2l dN od daty ukazania sig
niniejszego obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul.
Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub na adres e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdcs.gov.pl z pod4niem
tytuhr wiadomoSci: ,,Uwagi do projektu ...". Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uLwag i wniosk6w jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
o przyjgciu plan6w zadafi ochronnych dla obszar6w Natura 2000: Blota Kl6cieriskie PLHO40031,
Dolina Osy PLH040033, Lqki TrzgSlicowe w Foluszu PLH040027, Mszar Plc,ciczno PLH040035,
R6wnina Szubirisko-tr abiszyriska PLH040029 i Lisi K4t PLH040026 i o mozlivroSci zapoznania sie
zich treSci4 oraz uzasadnieniem, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOS
w Bydgoszczy pod adresem http:/bip.bydgoszcz.rdos.gov.pll (zakadka: Zaru4d.zenia Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy) oraz w siedzibie Regionalneji Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszc zy przy ul. Dworcowej B l, 85-009 Bydgoszcz.
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