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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
aft' 73 ust' 1 i 74 ust.3.ustawy z dnia 3 pa1dziemika2}as r. o udistqpniuniu informacji
o 6rodowisku
i jego ochronie, udziale spbleczeristwa w ochronie Srodowiska - orut o ocenach ^ oddzia*ywania
na Srodowisko (Dz'
.tJ..2,2016 r., poz.353 ze zm.), atakirc art.10, art. 36 i art.49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r., poz. 23 ze zi.y, d,alej
ustawd Kpa,
zawiadamia

o ponownym wyst4pieniu do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
prosbQ o opinig, co do potrzeby przeprowadzeia oceny
oddziatywania przedsigwzipcia
na Srodowisko w sprawie wydania decyzjti o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego
przedsiEwzigcia pn': ,,Budowa skrzy2owania na drodze krajowej
nr
5
w
km
30+1g0 wraz
z przebudow4 fragmentu drogi wojew6dzkiej nr 244 oraz ulicy Krikowskiej w gminie
osielsko,,,
w ramach zadania,,Projekt.i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe
uariy - Bydgoszcz -

z

granica wojew6dztwa- kujawsko
- pomo..kiego i wielkopolskiego. p.":"[il budowa drogi
ekspresowej S-5 na odcinku od wpzti Aleksandiowo (z wgziem)
d,o wgzla Tryszcryn (z wpzlem)
o dlugogci okolo 14,7 kmu, w rwiqzku z ptzekazanymi zmianami w zakresie
ptuno*unrgo

przedsipwzipcia.
Strony, na podstawie art' 10 $

I ustawy Kpa, w terminie 7 dni od dnia dorpczenia niniejszego
zawiadomienia, mog4 zapoznal sip z dokumentacj4 planowanego przedsipwzigcia
w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska,w Bydgoszczy, przy ul.lworcowej
st, poto; numer 511,
w godzinach B*-15oo, w dniach pracy RDOS
Przedmiotowe obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci
w spos6b zwyczajowo
przyiety, takae na tttolt", internetowej *** UyAggr".r.rdor.gov.pl
w biuletynie iniormacji publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska * bydgorrcry.
Zgodnie z art.
ustawy Kpa, zawiadomienie stron postgpowania uwu1a siq za dokonane
-49
po uptywie czternastu dni
od dnia publicznego ogloszenia.
Jednoczesnie informujE, 2e ze *atqau na skomplikowany
charakter i trwaj4c4 analizp
zgromadzonego materialu dowodowego zalatwienie sprawy w
trybil art. 35 ustawy KpA, nie jest
mozliwe' zawiadamiam r6wnie2 o wznaczeniu nowego terminu ,a"ti"iiu-ro*na dzieit
3I stycznia2|IT r.
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