
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 

  

        Wójt Gminy Lutowiska  działając na podstawie art. 49 oraz  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj., Dz. U z 2017 r. poz. 

1257.)    w  związku  z art. 63 ust. 2  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 (tj.Dz. U.  z 2017r. poz. 1405 ),  a także § 3 ust.1, 

pkt  60 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia   9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., poz. 

71),  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek z dnia 16.08.2017r. 

Inwestora: Powiat Bieszczadzki, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22  w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

  

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2305R Smolnik – Zatwarnica odcinkami w lokalizacji 

km 9+050 – 9+250, km 9+860 – 10+760, km 11+140 – 11+640 wraz z zatoką km 12+100 – 

12+500, na działkach nr ew.: 1,24,17/1,31 w obrębie Zatwarnica, 233 w obrębie Chmiel, 

gmina Lutowiska 

  

- wydane zostało Postanowienie Wójta Gminy Lutowiska o znaku  GP.6220.2.2017r. z dnia 

29.08.2017r.. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym 

samym raportu oddziaływania na środowisko. 

         Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz 

dokumentacją sprawy w Referacie Działalności Gospodarczej i Planowania, pokój nr 12 w 

godzinach pracy urzędu.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 §1 i art.108  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego  (tj., Dz. U z 2017 r. poz. 1257.) 31 sierpnia 2018 

zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2305R Smolnik – Zatwarnica odcinkami w lokalizacji 

km 9+050 – 9+250, km 9+860 – 10+760, km 11+140 – 11+640 wraz z zatoką km 12+100 – 



12+500, na działkach nr ew.: 1,24,17/1,31 w obrębie Zatwarnica, 233 w obrębie Chmiel, 

gmina Lutowiska 

 z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes 

społeczny.  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez 

zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Lutowiska  www.lutowiska.pl oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Lutowiska  

 

 

Wójt  Gminy Lutowiska 

Krzysztof Mróz 
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