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UIZqd Miejski w Drawsku Pomors

ul. Gen. Wl. Sikorskiego 41

78-500 Drawsko Pomorskie

3  usta\vy  z  dnia  16  kwietnia 2004  r.  o  ochronie

przyrody  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.   l65l   z  p6Zn.  zm.1)  w  zwiqzku  z  obwieszczeniem  znak:
WOPN-PK.6320.18.BG z dnia 12 siexpnia 2015 r. o zamiarze zmiany:

-     zarzqdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w szczecinie z dhia 3 1  marca

201 4 r. w sprawie ustanowiehia planu zadah ochronlrych dla obszalu Natura 2000 Jezioro
Wielki  Bytyh PLH320011  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachpom.  z 2014 I.  poz.  1655  oraz z 2015  r.

poz.5421);

zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dhia 3 1  marca
201 4 r. w sprawie ustanowienia planu zadah ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna
Odra  PLH320037  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachpom.  z  2014  r.  poz.   1661  oraz  z  2015  r.  poz.

5419);

zarzqdzenia  Regionalnego   Dyrektora   Ochrony   Srodowiska  w   szczecinie   z   dnia  24
czerwca  2014  r.  w  sprawie  ustanowienia planu  zadari  ochronnych  dla  obszraru  Natura
2000 Ostoja Drawska PLB320019 ( Dz.  Urz.  Woj. Zachpom. z 2014 I.  poz.  2674 oraz z
2015 r. poz.  5420).

Projekty  zmian  zarzqdzeh  dostepne  sq  na  stronie  intemetowej  Regionalnej  Dyrekcji
ochrony  Srodowiska  w  szczecinie  http://szczecin.rdos.gov.pl/  w  zakladce  ,,Natura  2000  -
Plany  Zadah  Ochronnych"   oraz  w  siedzibie  Regionalnej   Dyrekcji   Ochrony   §rodowiska
w Szczecinie przy ul. Teoflla Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 800 - 1500.

Zainteresowane   osoby   i   podmioty   prowadzape   dzialalnos6   w   obebie   siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunk6w, dla ochrony kt6rych `vyznaczono obszary mogq zg]aszat
uwagi oraz wnioski do projekt6w dokument6w w zckresie \xprowadzonych zmian w terminie
do 18 marca 2016 r. Uwagi w formie pisemnej nale2y przesyla6 droga elektroniczng na acres
e-mall: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub poczta tradycyjnq na adres: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 7 1 -637 Szczecin.

Organem  wlaScivy)m  do  rozpatrzenia  uwag  i  uniosk6w jest  Regionalny  Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

I zmiany tekstu jecholitego vymienionej usta\vy zostaly ogfoszone w Dz. U. z 20 I 5 I. poz.  I 045 i  1936.

ul   Teorllo  firliko  20,  7l-637  Sz(zecin,  leI.:  91  43-O5.ZOO,  fax   91   43-05.20l,  sat(reloriol.smetin@rdes.gov.pl,  ,I(ze(in.rdo!.g¢v,pl



Rozpatrzenie  wszystkich  uwag  i  \uniosk6w zawarte  zostanie  w treSci  uzasadnieh  do
zatwierdzonych  zarzadzeh  Regionalnego   Dyrektora  Ochrony   Srodowiska     w   szczecinie,
dlatego fez nie beda udzielane zadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Zgodnie  z  art.  28  ust.  3  ustawy  o  ochronie przyrody po  zakohczeniu  analizy  uwag
zgloszonych w ramach prowadzonej obecnie procedury zmiany plan6w, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie zape\uni mo2liwoS6 udzialu spoleczehstwa w procedurze
zmian plan6w na zasadach oraz w trybie okreSlonym w ustawie z dnia 3 paZdziemika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 2013, poz.  1397 ze zm.).

Uprzejmie  prosze  o  udostepnienie  polvyZszych  informacji solectwom  polo2onym
w  granicach  ww.  obszar6w  Natura  2000,  w  celu  umoZliwienia  wszystkim  podmiotom

gospodarujacym   w   jego   granicach   zloZenia   uwag   i   wniosk6w   do   ww.   projekt6w
dokument6w.
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