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Zalvieszono na tablicy ogloszeri
(pieczpi jednostki)

dnia 2017 t
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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowi4zku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko oraz mozliwoSci wypowiedzenia sig

co do zebranych dowod6w i material6w oruzzgloszon'ych z4daniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. l0 $ 1 iart.49

Lrstawy z dnia l4 azetwca 1960 r. I(odeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zn.)"

zwanel dalej w skr6cie l(pa, a takle art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostppnianiu

infolrnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamia

o wydarrin postanowienia o odstqpieniu od przeplowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakohczenin zbielarria wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia20 stycznia2017

r., bez sygnatury, (uzupelniony w dniu 6 lutego 2017 r.) Gminy Lubraniec, w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 190607C

l(rowice - Bielawy odcinek I, od km 0+990 do krn 1+580, odcinek 0+000 do km 1+580", realizowanego

w obszarze i zakresie wskazallym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy l(pa, stlony postgpowania mogqzapoztrai siq z ww" postanowienieur

oraz aktami spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy plzy Lrl. Dworcowej

81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokojLr 507 (V piqtro), w godzinach 8oo-15oo.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach bgdzie mogla zostai wydana nie wczeSniej

niZ po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego termir.ru podania tre6ci obwieszczenia do pLtblicznej

wiadomoSci w Bir.rletynie Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy

oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje poddne do pLrblicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefl w gminie

Lrrbraniec oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy, a takle na stronie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regiorralnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a

w Bydgoszczy.
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SoblS
Wydzlalu

Bydgoszcz, dnia 17 mat'ca2)lJ r.

nia ne Srodowiskr',Zcl^iQto z tablicy ogloszeri

1p ieczqc .j edrrostl< i )
drria 2011 r.
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