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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczertstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziaJywania na Srodowisko (Dz. U. 2 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 28 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.) podaje
sie do publicznej wiadomosci informacj$ o przystapieniu w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do
opracowania projekt6w plan6w zadan ochronnych dla nast$pujacych obszar6w Natura 2000 zlokalizowanych
na terenie wojew6dztwa mazowieckiego i todzkiego:
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Kod i nazwa obszaru

Swietliste da^browy i grady w Jabtonnej
PLH140045

Bagna Oronskie PLH140023

Stawy w 2abiertcu PLH140039

La,ki Kazuriskie PLH140048

Bagna Celestynowskie PLH140022

Bory bagienne i torfowiska Karaska
PLH140046

Poligon Rembettow PLH140034

Grabinka PLH140044

Powiat

legionowski, nowodworski,
puttuski

garwolifiski

piaseczynski

nowodworski

otwocki

ostrolecki

wotomirtski. m. st.
Warszawa

zyrardowski, skierniewicki

Gmina

Serock, Nasielsk,
Pomiech6wek, Pokrzywnica

Maciejowice

Piaseczno

Czosn6w

Celestynow, Kotbiel, Osieck

Kadzidto

Zielonka, Dzielnica Wesota
m. st Warszawy

Puszcza Mariartska,
Bolim6w

lnformuje sie r6wniez, ze:

* od dnia 25 maja br. zainteresowane Strony mogq. zapoznac si? z zatozeniami do sporza^dzanych
projekt6w pfan6w zadan ochronnych dla obszarow Natura 2000 oraz dokurnentacja^ dotycza^ca,
sprawy w siedzibie Katedry Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Sniadeckicli w Bydgoszczy przy ul. Suchej 9 (w dni
robocze w godzinach 10^ - 14^ ) i na stronie internetowej www.proiektnatura.utp.edjj.j>|,

* uwagi i wnioski mo2na sktada6 w formie pisemnej, ustnej do protokotu lub za pomoca^ srodk6w
komunikacji elektronicznej, bez konieczno6ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), w siedzibie Katedry Ksztattowania i Ochrony Srodowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Suchej 9



lub za pomoca, srodk6w komunikacji elektronicznej na adres: wbochrona@utp.edu.pl j poprzez
internetowy panel konsultacyjnyhttp://pzo.gdos.gov.plwterminieod25.05.2012 r. do 18.06.2012 r.,

organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w (za posrednictwem Kierownika projektu
POIS.05.03.00-00-285/10) jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul.
Sienkiewicza 3, 00-015Warszawa oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, ul.
Traugutta25, 90-113L6dz,

w mysl art. 41 ustawy o udost$pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, uwagi lub
wnioski z(ozone po wskazanym terminie nie beda^ rozpatrywane.


