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Pan
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72 - 344 Rewal

Dotyczy:

uwag i wniosków do projektów planów ochrony obszarów Natura 2000.

W
odpowiedzi
na
pismo
z
dnia
28
grudnia
2011
r.
(znak:
PUŚ.602.N2000.1.2011.MH),
w sprawie jak w nagłówku, informuję, że przedstawione przez
Państwa wnioski zostaną przekazane Wykonawcy planów w celu ich uwzględnienia
w powstających dokumentach.
W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem dokumentacji przyrodniczych
dla obszarów Natura 2000, na podstawie których zostaną opracowane projekty planów
ochrony. Planowany termin otrzymania wstępnych projektów planów ochrony to 11/111 kwartał
2013 r.
Urząd Morski w Szczecinie we współpracy z Wykonawcą planów ochrony zorganizuje
w 2013 r. cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób
i podmiotów prowadzących działalność w obrębie ww. obszarów Natura 2000, dla których
sporządza się projekty planów ochrony. Zaproszenia do udziału w spotkaniach będą
przesyłane pocztą do poszczególnych interesariuszy, a szczegóły procesu konsultacyjnego
będą
zamieszczane
na stronie
internetowej
Urzędu
Morskiego
w Szczecinie
http://www.ums.gov.pl w zakładce "Natura 2000".
Po zakończeniu prac zawiązanych ze sporządzeniem projektów planów ochrony,
będzie prawo do zapoznania się z powstałymi projektami planów ochrony oraz możliwość
zgłaszania uwag i wniosków. O terminie wyłożenia do publicznego wglądu powstałych
projektów planów ochrony oraz sposobie składania wniosków i uwag Dyrektor Urzędu
Morskiego poinformuje po zakończeniu prac nad opracowywaniem tych dokumentów.
Od momentu wyłożenia do publicznego wglądu powstałych projektów planów ochrony
będzie można składać uwagi i wniosku, które wraz z odpowiedziami na nie - będą
zamieszczane na stronie internetowej http://www.ums.gov.pl w zakładce "Natura 2000".
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Urząd Morski w Szczecinie
PI. Batorego 4
70-207 Szczecin

Sra li, tzęduMo
. ie

tel.: +48 91 4342474
fax: +48 91 4344656
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl
http:/twwW.ums.gov.pl

