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Zawieszono na tablicy ogłoszeń Zawiesić na okres 14 dni 

(pieczęć jednostki) 

dnia D4. QJ). 2018r. 

Lil Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2018 r. 

WO0O.4210.4.2013.AD8.76 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko, że realizacja zadania, przebiega etapowo 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 49 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. „ poz. 1257 ze zm.), zwanej 

dalej w skrócie ustawą Kpa oraz 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), 

zawiadamia strony 

o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko, że realizacja zadania przebiega etapowo oraz aktualne 

są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w Decyzji nr 15/2014, z dnia 9 maja 2014 r., znak: 

WOO0.4210.4.2013.ADS.61, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą 

podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągami solanki 

i wody), zmienionej decyzją nr 16/2016, z dnia 2 czerwca 2016 r. 

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz 

z aktami sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 

85 — 009 Bydgoszcz, numer pokoju 508 (V piętro), w godzinach 8%-15*. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Gminie 

Miasto Włocławek, Gminie Włocławek, Gminie Brześć Kujawski, Gminie Choceń, Gminie Kowal, Gminie 

Lubanie, Gminie Lubień Kujawski, Gminie Dąbrowa Biskupia, Gminie Inowrocław, Gminie Bądkowo, Gminie 

Zakrzewo oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na stronie internetowej - 

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
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