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OBWIESZCZENIE

o przystą'ieniu do sporządzenia pocktów planó\.v zadań ochronnych
dla oblzarów Natu]a 2000 na torenie województwa kujawlko'pomoBkiago

(Proiokt Pols.o5.o3.oo{0-285/l o wspdnnansowany pr:eu unię Euiopejgką' Eurgpejskl FundBz' 'Rożwoiu 
Regionalncgo w ramach Prcgramu op.facyjnggo ln'rastrułitu'a i srodo^,isko

na lata toot:20{3 oraz Narodowt' Fundusz Ochlony srcdowiska i oospoda.ki Wodnei)

Na podstawir ań. 3 ust. 1 pK 11 oraz ań. 39 ustawy z dnia 3 paździgrnika 2008 r. o udostępnianiu
inform8cll o środowisku i jego ochronle, udziale społ€czeństwa w ochronie śrcdowlska oraz o ocenach
oddzia{Ńanio na środowisko (Dz. U' z 2oo8 r. Nt 19g, poz' 1227 z późn zm'), w związku z ań. 2E uś. 3 i 4
uśawy Ż dnia 16 kwiętnia 2oo4 r. o ochronlo p-zyrody (Dz. u z 2009 r. Nl 151, poz' 12m z póżn zm.) podaje

się dipuHicznej wiadomości in'omgqę o pŹystą)lenlu do opracowania paoloKów planóW zadań ochronnych

dli naśępuhoydl obszar&v Natur8 2000 żokalizowanych na lerenie wo.|ewództwa kujawsko-pomoFkiĘo:

Dl. rozwoJu lniYa3lruKury l środml8ke
Bydgoszcz, 2011-07-20

L.p. Kod i naŹWa obszaru Powiat Gmina

1 PLH040030 solniska szubińskie nakielski sŻubin

PLHo4oo34 Kościół w Śliwicach tucholski Śtwice

PLHM0035 Msze. P{ociczno brcdnicK Świedziebnia

4
PLH040037 słone Ękiw Dolinie
zgńowiączki

radziejouski,
wlocłewskl

Lubranioc, Topólka

5 PLH040039 Włocławsk8 Dolina Wsły
aleksandrowski,

lipnowski,
toruński' wloo}awski

Bobrowniki' cŻemikowo,
Fabianki, Lubanie, Nieszawa,

Waganiec, Wooławek

6 PLH040040 Zbocza PMowskie chełmiński
chełmno, Kijewo Kóle!,6kie'

Unislaw

lrformuie 5ię również' żo:

od dnia 25 lipc€ br. zainter€sowanl mogą zapoznać się z założeniaml do sporządzenia proj6któ^' planóva

zadań och.dnnych d|a obszańw Ngttłra 20oo oraz dokumentaqą dotycŻącą spr8wy w .iedzlbie
Katedry lGztaltowania i ochrony Środoririska uniweEytetu Technologicznołrryrog|iczegg
im. J. i'J. śni.dockictr w Bydgosiczy prży ul. such.j 9 (w dni robocze w godzinach 1oe - 14j
i na stronie ińemeiowej www.projeKnatuE'utp.edu.pl,

na wskazany wyż€j adres lub za pomocą śłodkó,{ komunlkaqi ebk!rcnicznei na adrcs:
wbochrona@tltp'edu.ńl i poprzez intemetowy panel konsultacyjny http|//pzo'gdos.gov.pl w teminie od

25'07 '2011 r' do 16.08'2011 r istnlelę możliwość p9ęmn9go składania uwag iwniosków odnośnir
planow€nego pŻedsięwŻięcia.

oQgn€m ',vaaściwym do 
'ozpatrzeni9 

uwag i wnioskó iosi (za pośrodniciwem Kiorownika pfojeKlJ

PóE'o5.os'oGoG28'1o) Reoionalny DyreKor ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,
Itg50 Bydgoszcz.


