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Bydgoszcz, dnia 4 sierpnia 2011 r.

w C,C.4260.27 .2017 .JR.6

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regiorialny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie

art. 1 0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyj nego (Dz. U .

22017 r.,poz. 1257 tj.),zwanej dalej w skr6cie ustawqKpaorazaft.63 ust.2 i 74 rcL3 ustawy

z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.

z 201'7 r., poz. 1405 tj.),

zawiadamia strony

o wydanir-r postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakoflczeniu zbierania wszystkicli dowod6w i material6w w sprawie, na wuiosek z dnia
76 czerwca2017 r.(wplyw: 19.06.2017 r.), uzupelniony w dniu 3.07.2017 r.bez sygnatury, zloZony

przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiqwzipcia pn.: ,,Przebudowa dr6g gminnych o nr 191403C

w miejscowoSci K16bka, Chojny i Rzegocin, l9I439C w miejscowoSci Kl6bka, Chojny

oraz nr 191406C w miejscowoSci Wiktorowo, na terenie gminy Lubiefl Kujawski",
realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedrniotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczef niej

niz po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia

do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeuia na tablicy ogloszeri orgal6w
adrninislracji.

Strorry postppowania mogq zapon'raf siE z caloSc iq zebranyclt przez organ dowod6w

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej 8 l, 85 - 009 Bydg osicz, numer pokoju 507 (V piqtro), w godzinach B00- 1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadorno6ci na tablicach ogloszeri

w lJrzpdzie Gminy Lubieri I(ujawski i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sloclowiska

w Bydgoszazy, a tal<2e w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Sroclowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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