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dn.
Nr dz. ———

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 64 i 75 ust. 4 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 2021 r. poz. 247, 784, 922) Wójt Gminy Łubianka niniejszym zawiadamia 
strony postępowania, iż w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 26.05.2021 r. (data wpływu 31.05.2021 r.) dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz”, tutejszy organ wystąpił 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o opinię co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 
ewentualne określenie zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także do Wójta 
Gminy Chełmża i Wójta Gminy Łysomice o opinię odnośnie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zup.

• WgWW WYDZIAŁU 
iDltaslnMry, Romiclwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża - celem wywieszenia obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmża (po podaniu 
obwieszczenia do publicznej wiadomości proszę o informację zwrotną do Urzędu Gminy Łubianka 
o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia),
Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice - celem wywieszenia obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmża (po 
podaniu obwieszczenia do publicznej wiadomości proszę o informację zwrotną do Urzędu Gminy 
Łubianka o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia)

3. a/a.


