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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dńa 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko @z.U. z20l3 t.,poz. 1235, ze zn.), w zvłięku z art. 19 ust. lai3
oraz 28 ust. 4 i 9 ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. \J. z2013r,
poz. 627 , z późn, arl.)
informuję
rojektów

zuządzei zmieniających zarządzeńa Regionalnego Dlrektora ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie ustanowienia planów ochrony dla następujących rezerwatów przl,rody położonych
na terenie wojewódzhva łódzkiego: ,,Bukowiec" (nr 24l20l3 z25.06.2013 r,),, ,,Dąbrowa
Grotnicka" (nr 3Il2013 z 26.06.2013 r.), ,,Dąbrowa Świetlista" (l1l 32l2o13 z 26.06.2013 t.),
,,Diabla Góra" (nr L1l20l1 z 25.03.2011r.), ,,Długosz Królewski w Węglewicachń (tlt 1612013
26.06.2013 r.), ,,Doliska" (ra 27/2013
25.06.2013 r.), ,,Gaó §palska' (nr 44l20l3
z28.II.2013 r.), ,,Góra Cheho'' (nr 28l20L3 z26.06.2013 r.), ,,Grądy nad Lindą'' (tt 3312013
z 26.06.2013 r.), ,,Jabłecznik" (nr I9l2013 z 25.06.2013 r.), ,,JodĘ Łaskie ,im. Stanisława

z

z

Kostki Wisińskiego

-

Wybitnego Leśnika' (l8/20I3 z 25.06.ż013 r.), ,,Kwaśna Buczyna''
(w 23D0l3 z 25,06.201,3 r.),,,Las Jabloniowy'' (m l2D011 z25.03.20l l r.), ,,Lasek Kurowski''
(nr 13l20l1 z 23.03.2011 r.), ,,Łuszczanowice'' (ru 37 D0I3 z 26.06.2013 r,), ,,Meszcze''
(w I4l201l z25,03,201I r.), ,,Mokry Las'' (nr l5l2011 z25.03.2011 r.), ,,Molenda'' (u 17l20I3
z 25.06.201,3 r.), ,,Nowa Wieś"(nr 76lż011 z 25.03.2011 r.), ,,Ostrowy" Glr 34/ż013
z26.06.2013 l.), ,,Ostrowy - Bażantarnia'' (nt 35l20I3 z 26.06.2013 t.), ,oPaza'' (nr l7l20l1
z25.03,20II r,), ,,Perna" (nr 36/2013 z 26,06.2013 r.), ,,Popień'' (w 26/2013 z26.06.2013 t.),
,,Półboru' (t l4lż013 z25.06.20t3 r.), ,,Ryś"(m l5l20l3 z 25.06.2013 r.), ,,Winnica''
(nr 1312013 z25,06.2013 r.) i ,,Zimna Woda" (nr 25/2013 z25.06.2013 r.).
Zainteresowani mogą zapoznń się z przedmiotoq,rni projektami zarządzeń zmieniających
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25,90-113 ŁóM,
pok. 1 104 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie intemetowej www.lodz.rdos.gov.pl .
Uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów zatządzeń zrnieniających plany ochrony moha
składaó w formie pisemnej na podany wyżej adres lub elekhonicznej na adres:
sekretariat.lodz@ldos.qov.pl w nieprzekaczalnym terminie do 26 listopada 2014 r.
Organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi.
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