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oBWlEszczENlE
Regionatnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

z dnia 19 Iipca 2022 r.

Na podstawie ań. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 r. o ochronie przyrody
(tj Dz. U. z 2022 r. poz. 916), z zgodnie z ań.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 ( t.j. Dz. U. z 2022 r,

poz. 1029), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie zawiadamia o sporządzeniu
projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000:

1. Łabunie PLH060080 - połozonego na terenie powiatu zamojskiego, gmin Łabunie
iKomarów-Osada;

2. Bródek PLH060085 - połozonego na terenie powiatu zamojskiego, gmin Łabunie
i Sitno;

3. Sztolnie w Senderkach PLH060020 - połozonego na terenie powiatu zamojskiego,
gminy Krasnobród;

4. Horodysko PLH060060 - połozonego na terenie powiatu zamojskiego, gminy
Skierbieszów;

5. Adelina PLH060084 - położonego na terenie powiatu hrubieszowskiego, gminy
Mircze i powiatu tomaszowskiego, gminy Tyszowce.

Jednocześnie informuje się o:
1. możliwości zapoznania się z projektem v,rw. Zarządzeń Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Lublinie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, w godzinach 800 -
15a9 (od poniedziałku do piątku), a także na stronie internetowej:
www. lublin. rdos.qov. p| w zakładce:,,Obwiesz czenia i zawiadomienia", począwszy od
dnia 20 lipca 2022 r.

2. mozliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do
projektow ww. dokumentów w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, w formie ustnej
do protokołu w siedzibie RDOS lub za pośrednictwem środkow komunikacji
elektronicznej (bez opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.qov.pI w terminie 21 dni od dnia publicznego
ogłoszenia tj. od dnia 20 lipca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lublinie.

Opracowanie Planów Zadan Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 współfinansowane jest
przez Unię Europejską ze środkow Funduszu Spojności w ramach Programu Operacyjnego
lnfrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w ramach projektu ,,Opracowanie planów zadan
ochronnych dla obszarów Natura 2000' POlS.02.04.00-00-01 93/1 6.
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obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomoŚci w sPosÓb

zwyczajowo przyjęty.
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Arkadiusz lwaniuk

/podpisano elektronicznie/

Po upływie 21 dni, obwieszczenie nalezy niezwłocznie odesłac na adres:

Regiońalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianowka 46, 20-144 Lublin,
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Zdjęto dnia ..
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