Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia
Białystok, 14 stycznia 2020 r.
Przykładowy wzór ogłoszenia
REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w BIAŁYMSTOKU
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU
Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r., poz. 1614 ze zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 94, poz. 794) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam
o

wyłożeniu

do

konsultacji

projektu

zarządzenia

w

sprawie

planu

ochrony

dla rezerwatu przyrody „Krzemianka”.
Jednocześnie informuje się co następuje:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i
składników przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 94, poz. 794) sporządzający projekt planu ochrony
rezerwatu

przyrody

zapewnia

możliwość

udziału

społeczeństwa

w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie planu, w tym zapoznawania się
z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu oraz z projektem planu, a także zgłaszania
do nich wniosków i uwag;
2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 3, w godzinach
8:00-15:00;
3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji
w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji

Ochrony

Środowiska

15-554 Białystok lub drogą

w

Białymstoku

elektroniczną

przy

ul.

na adres e-mail:

Dojlidy

Fabryczne

23,

biuro.bialystok@rdos.gov.pl.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składanie uwag i wniosków będzie
możliwe w terminie 21 dni od dnia publikacji. Wnioski i uwagi złożone po tym terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia;
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku;
5. Podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia następuje poprzez:
a) udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Białymstoku;
b) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku;
c) ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże,
Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej; Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Knyszyn;
d) ogłoszenie w prasie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Beata Bezubik

