OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 maja 2005r. 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. Nr 94, poz. 794) a także na
podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm).
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
INFORMUJE
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Hubert
zawierającego zakres planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Hubert PLH240036, położonego na terenie gminy Wielowieś.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody plan ochrony
rezerwatu przyrody w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinien
uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Rezerwat przyrody
Hubert pokrywa się z obszarem Natura 2000 Hubert PLH240036 zatem plan ochrony dla
tego rezerwatu będzie zawierał zakres planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura
2000.
Informacji na temat bieżącego stanu prac nad projektem planu ochronnych oraz
gromadzonych materiałów można również uzyskać w Wydziale Ochrony Przyrody
i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w pokoju
408 lub 417, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 32 42 06 830 lub 32 42 06 839.
Zgłaszanie uwag i wniosków, które winny być rozpatrzone w toku opracowywania
przedmiotowego
dokumentu
możliwe
jest
na
piśmie
(na
adres:
RDOŚ
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice), faksem (32 42 06 884) oraz drogą
e-mailową (sekretariat.katowice@rdos.gov.pl), w terminie do 14 czerwca 2017 r. Odpowiedzi
na uwagi i wnioski udzielać będzie Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach.

Katowice, 8 maja 2017 r.
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