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OBW!ESZCZENIE

o przystą'ieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych
dla ob3zarów Natura 2000 na torenle wojerłództwa mazowieckiego

(Projekt PoE.06.0e.00ł0-285n0 w3pól'inan3owany przoz unię EuropeFką Eulgpej.ki Fundu3z
Rozwoju Regionalnego w ramach Progr8mu oparacyjnggo lnfrŃtruKurg i srodowigko
na lata 2007-2013 or.z NąrodowY Fundusz ochEny srodowiska i Go3podarki wodne'}

Na podstawie ań' 3 uś. l pK 11 oraz art. 39 ustawy z dnla 3 paździ€rnlka 2008 r' o udostępnianiu
informacji o środovi,isku i jąo ochronie, udzlale społęczońśwa w oÓronie środowlska oraz o o@nach
oddziaiywani€ na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nl199, poz. 1227 z pó'n' zm.), w z|tliązku z gń. 28 uś. 3 i 4
ustawyzdnia10l(wietnia2004(oochronieplzyrody@zUz2009r.Nr151,paz'1220zpóźfi.zń.)padąe
się do publicznej wiadomości informacJę o plzyśąileniu do opracowania pfoJeHół pianów Żadań ochronn}rch
dla naśępujących obszańw Nqtur8 2000 dokallzowanych na t€r€nie wojewódźwa mazo\^decklego:

L.p. Kod i nezwa obszaru Powiat Gmina

PLH140024 Dąbrouy ceranowskie sokołowski c6ranów, Kosów Lacki

PLH140026 Dzwon€cŻnik w Kisialanach si6dlecki Mokobody' suchożebry

3 PLH140027 Gołe Łąki gsnłoliński' miński L€towicz, Parysów

4 PLH140036 RogoŹnica miński Mrczy

5 PLH140037 Tońo\ł/isks czemik miński' wołomiński Dobr6, stanisłaMw,
straohółka

6 PLH1/ł0038 Białe Błota wołorniński Wołomin

7 PLH'{40040 stĘebla Błotna w aelonce wołomiński Zielonke

I PLH14O043 Osioja Nowodworska logiono!łski,
nowodworski

Jabłonna,
NowY Dwór Mazowiocki

I PLHt40044 Grabinka żyrardowski Puszcza Mańańska

10 PLH140047 Bory chrobotkow€ Karaska ostrołęcki Baranowo, czarnia, Kadzidło,
Myszyniec

'11 PLH140054 Aleja Pachnicowa płoński Plońsk

lnformuio się ównież, że:

. od dnia 25 lipca bł. zainteresowani mogą zapoznać 5ię z załoźeniami do sporządzenia projektów planów
zgdań ochronnych dla obszorów Natulg 2000 oraz dokumentgcJą dotycżącą spfawy w 3iedzible
Kdedry X'zhłrowania i ochrony Ś.odotrriska lJniwerEyietu Yechnologicznołżyro*lnicze*o
im' J' i J' sniadeckich w Bydgo9zczy pŻy ul' suchei 9 (w dni robocze w godzinach l0- - 14)
i na slroni€ ir 6metow9j www.projeKnatura.ltp.€du'd,



na wsk9zgny wyżel qdr€s lub zq pomocą śEdków komunkaql ebld.onłozng.i na adEs:
wbochrcna@utp.Bdu.pl I popfŻ6Ż intgmeto'ły pangl konsultacylny hltp://plo.gdos.gov.d w t6.minio od
25.07.20'l r. do 16.08.2011 r lśniB'|€ możliw9śó [*'€mn€go sldadania uwag i wniosków odnośnio
planov{anęqo prz€dsięrłzięcig.

olganem wł8śclwym do rozpgtrz€nla uwag l wnlosków Josi (z8 pośl€dniciwem Kiorownika pfojeKu
PoE.o5.o3.oGoG2E'1o) Rcgionalny Dyfgl(or ochrony Środowlsłg w Wgrszgwle, ul. Henryt8
Slenklewlcza 3, OG01 5 Warszaws.


