*!lr
'

i.clc

I\l
lllr

\*f
{

Rrfir$ruALNA *YffiA${il'& Sffi"*RS*$Y st{fiilSbv$$i{A W $V#fifi$X{Xy

Bydgoszcz,

woo.42

r 0.

o^^\

listopada 2016r.

24.20 16.Ks.3

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochroniq udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziaLywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 10, 41, 49 i 61 $ 4 ustawy
z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.),

art. 73 ust. 1

zwanej dalej ustaw4 Kpa,

zawiadamia
postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30 maja 2076 r., przekazany
wg wla5ciwolci przez W6jta Gminy Osielsko pismem z dnia 6 pafldziemika 2016 r. (uzupelnionym:
27.10.2016 r.), znak: Ti2P.6220,1220I6, ztoLonym przez Generaln4 Dyrekcjq Dr6g Krajowych
i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy, reprezentowan4 przezPana Adama DziEgo, w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Budowa skrzyilowania
na drodze krajowej nr 5 w km 30+180 wraz z przebudow4 fragmentu drogi wojew6dzkiej nr 244
orazulicy Krakowskiej w gminie Osielsko", w ramaeh zadania,,Projekt i budowa drogi ekspresowej
S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica wojew6dztwa kujawsko - pomorskiego
i wielkopolskiego. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od wqzta Aleksandrowo
(z wgztem) do wgzla Tryszczyn (z wEztem) o dtrugo6ci okolo 14,7 km", w obszarze i zakresie
okreSlonym w zalqcznikach grafrcznych dol4czonych do wniosku.
Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro6b4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsipwzigcia na Srodowisko do Kujawsko Pomorskiego Pafistwowego
Woj ew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w By dgoszczy .
W zwi4zku z povty?szym, w terminie 7 dni od dnia dorqczenia niniejszego zawiadomienia,
zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mogq zapozhac sig z dokumentacj4
przedmiotowego przedsipwzigcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511 (Vpigtrq) w godzinaeh 8oo-15oo, w dniach
pracy RDOS, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666
wew.6052.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo
przyjpty, a Iakile na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w biuletynie informacji
publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa" zawiadomienie stron postppowania uwala sig za dokonane
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Dodatkowo informujq, 12 zgodnie z ar1,. 4I ustawy Kpa, w toku postgpowania
administracyjnego strony oruz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomi6 organ
administracji publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbani
obowi4zku
dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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