
 

Krzywe, dnia15 lutego 2016 r. 

OPIK 41-3/1/2016 

 

Komunikat 

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, w oparciu o artykuł 19 ust. 1a ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.), 
w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2–5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz.1235 z późn. 
zm.), celem zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,  

zawiadamia 

o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych 
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego. 

Projekt o którym mowa wyżej, jest udostępniony na stronie internetowej Wigierskiego 
Parku Narodowego pod adresem: http://www.wigry.org.pl/ w zakładce BIP/projekty aktów 
prawnych i w zakładce Plany ochrony/Plan ochrony WPN-u i Ostoi Wigierskiej, a także 
znajduje się do wglądu w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 
82, 16−402 Suwałki (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–
15.00. 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje 
o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 23 dni od daty wyłożenia projektu 
rozporządzenia do konsultacji, to jest do 11 marca 2016 roku. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Wigierskiego 
Parku Narodowego. 

Wnioski mogą być kierowane: 

1. w formie pisemnej na adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki; 
2. ustnie do protokołu; 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 o podpisie elektronicznym, na adres e-mail Wigierskiego Parku Narodowego: 
wigry_pn@su.onet.pl. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie 23-dniowego terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia. 


