
Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY SRODOWISKA 

w WARSZAWIE 

 

OBWIESZCZENIE 

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Warszawie dzia1aj4p na podstawie art. 19 ust. 1 a, art. 28 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostçpnianiu informacji o grodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. 
w sprawie sporzadzania projektu planu ochrony dia parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów 
i skladników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) 

ZAWIADAMIA 

o przystnpieniu do opracowania projektu planu ochrony dia rezerwatu__  przyrody _kole 
Zakroc mskie wraz z uwzglçdnieniem zakresu planów zadañ oc ronny chdla 	 sic 
powierzchniyjezerwatem o z&.ow Natura 2000 Kamprnoska Dolina WisIyPLHI40029 i 
Dolina SrodkowejWis1yLPLB140O04.. 
Przedrniotern zamowienia jest wykonanie dia rezerwatow przyrody dokumentacji projektow planow 
ochrony oraz na ich podstawie projeki 	któw päThiiejscowego * fofinie z?2dTzWraz 
z uwzglçdnieniem zakresu planów zadañ ochronnych dia obszarów Natura 2000. 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Biuro Badañ, Monitoringu i Ochrony Przyrody 
,,EcoFalk" Michal Falkowski, zgodnie z zawartft z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Warszawie umowa. 
Jednoczenie informuje sic it: 

1) w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, istnieje 
mo1iwoó zapoznania sic w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 
w Warszawie mieszczftcej sic przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00 — 015 Warszawa, 
w godzinach 900 - 1500  w kancelarii, pokój nr 2 na parterze z niezbçdnq dokumentacja, sprawy, 
która, stanowiq, zalozenia do sporzdzanego dokumentu; 

2) istnieje mo21iwoó skiadania w formic pisemnej lub ustnej do protokolu w terminie 21 dni od 
dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez wszystkich zainteresowanych 
uwag i wniosków do ww. dokumentacji. Organem wlaciwym do rozpatrzenia wniesionych 
uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, do ktorego 
bezporednio na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Henryka 
Sienkiewicza 3, 00 — 015 Warszawa lub na adres e-mail: rdos.warszawardos.gov.pI nalezy 
kierowaó wszystkie uwagi i wnioski dotyczqçe wy1oonej dokumentacji. 

z up. Reg ionainegoyreiuora 
Ochrony Srodowiskv Warszawie 

Marcira1barczyk 
eiona1nv,ns.rwator ?rzyrody 


