
 

 

By bagna tętniły życiem! 

   

Chyrzyno 1 | 69-113 Górzyca | tel. (+48) 95 7524016, 95 7524027 | fax. 95 7524027 wew. 216 | www.pnujsciewarty.gov.pl |  
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl   
 

    
 

   
 
 
 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 

 
W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00.0001/19 „Opracowanie uzupełniające do Projektu 
Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty””, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz na podstawie § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku 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. z 2005 r. nr 94, poz. 794) oraz zgodnie z art. 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), 
 

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” zawiadamia 
o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

 
Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony będzie zgodny z zakresem określonym w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 
maja 2005 roku, 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. W szczególności obejmował on będzie uzupełnienie oraz aktualizację części 
dokumentów stworzonych na potrzeby pierwszego projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście 
Warty” powstałego w 2015 roku. 
 
Z założeniami do projektu planu ochrony można zapoznawać w Dyrekcji Parku Narodowego „Ujście 
Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie 
internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” www.pnujsciewarty.gov.pl.   
 
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać wnioski i uwagi do przygotowywanego projektu planu 
na każdym etapie jego realizacji. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres: Park 
Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca; ustnie do protokołu lub też za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”. 
 
Przygotowany projekt Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty” będzie udostępniony do 
konsultacji społecznych. Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. 
dokumentu oraz o sposobie składania uwag i wniosków zostanie podana odrębnym zawiadomieniem. 
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