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ZA WIADOMIENIE
Dyrektora

Gorczanskiego

Parku Narodowego

planu ochrony Gorczanskiego

o przystapieniu

Parku Narodowego

do sporzadzenia

projektu

i planu zadan ochronnych

obszaru Natura 2000 "Ostoja Gorczanska"

dla

(PLH 120018)

Na podstawie art. 19 ust. Ia i art. 28. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pÓZnozm.). art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczeÓstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.
1227) oraz § 3 i 6 Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie

sporzadzania projektu planu ochrony dla 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) i § 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania projektu planu zadaÓ
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 20 lOr. Nr 186. poz. 186)
zawiadamia sie o rozpoczeciu prac nad projektem planu ochrony Gorczanskiego

Parku

Narodowego i planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Gorczanska"
PLH 120018 poza granicami Parku.
Prace obejmowac beda opracowanie operatów ochrony: przyrody nieozywionej i gleb.
ekosystemów wodnych. ekosystemów lesnych. ladowych ekosystemów nielesnych. fauny.
walorów krajobrazowych i kulturowych. map tematycznych i syntezy planu ochrony.
Opracowany i wdrozony zostanie system informacji przestrzennej Parku.
Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty maja prawo do zapoznawania
kazdym etapie z wynikami

prac wykonanych

na potrzeby sporzadzenia

sie na

projektu planu

ochrony Parku i planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Ostoja GorczaÓska" (PLH
120018) oraz mozliwosc zglaszania do nich uwag i wniosków. Z wynikami prac mozna sie
zapoznawac w Dyrekcji GorczaJlskiego Parku Narodowego w Porebie Wielkiej 590. w godz.
od 800 do 1500. Osoba upowazniona do udzielania informacji jest adiunkt dr inz. Kazimierz
Chwistek. Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac i materialy robocze zwiazane z
przygotowaniem projektu planu ochrony Parku i planu zadaÓ ochronnych beda publikowane

na stronie internetowej Gorczanskiego

Parku Narodowego http://ww\v.gorcepn.pllzakladka

"Plan ochrony".
Uwagi i wnioski mozna skladac w formach okreslonych w art. 40 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko. Uwagi i
wnioski nalezy skladac na adres Dyrekcji Gorczanskiego Parku Narodowego w Porebie
Wielkiej

590;

34-735

Niedzwiedz

lub za posrednictwem

poczty

e-mail

na adres:

gpnrZU,gorcepn.pl.Ustosunkowanie sie do zgloszonych wniosków i uwag nastapi w terminie 3
do 30 dni od daty wplyniecia wniosku lub uwagi.
Po zakonczeniu prac zwiazanych ze sporzadzeniem planu ochrony, wszystkie
zainteresowane osoby i podmioty beda mialy prawo do zapoznania sie zjego projektem oraz
mozliwosc zglaszania uwag i wniosków.

O terminie wylozenia do publicznego

wgladu

projektu planu ochrony oraz sposobie skladania wniosków i uwag, Dyrektor Parku
poinformuje w formie ogloszenia. po zakonczeniu prac nad opracowywaniem planu ochrony.
Sporzadzenie projektu planu ochrony Gorczanskiego
Parku Narodowego jest
wspólfinansowane przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spójnosci w ramach
programu Infrastruktura i Srodowisko, w oparciu o umowe Nr POIS.05.03.00-00-273/l O
zawarta dnia 25 stycznia 2011 pomiedzy Centrum Koordynacji Projektów Srodowiskowych
a Gorczanskim Parkiem Narodowym.

