REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE
Olsztyn, 8 października 2020 r.
WOPN.082.4.14.2020.EBA.3
OBWIESZCZENIE
Na podstawie § 2 pkt 3 w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.), art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) oraz art. 39 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 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)
zawiadamiam
o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Mazurskie Bagna PLH280054.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z informacją dotyczącą założeń do zmiany
ww. zarządzenia oraz terminów na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn w zakładce „Załatw sprawę” „Obwieszczenia i zawiadomienia”.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
162, z późn. zm.), w ciągu 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej
wiadomości.
Jednocześnie informuję, że w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem
epidemii i ograniczeniami działalności tutejszego organu w zakresie bezpośredniej obsługi
interesantów, dokonanie ww. czynności w siedzibie RDOŚ jest możliwe wyłącznie po
uprzednim umówieniu telefonicznym (89 537 21 00 - sekretariat) lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie. Uwagi lub wnioski, które zostaną złożone po upływie ww.
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
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