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OB\A'IESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie

art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz.23 ze zm.), rwanej dale.j w skr6cie Kpa onz aft. 73 ust. 1 i 7 4 ust. 3, atakie art. 75 ust.

1 pkt l lit. i) ustawy z dnia 3 pa1dziemika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafuwania na Srodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony
o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaLywania na Srodowisko
oraz o zakohczenit zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
30 maja 2016 r, przekazany wg wlaSciwo6ci przez W6jta Gminy Osielsko, pismem
z dnia 6 pafldziernlka 2016 r. (uzupelnionym: 27.10.2016 r.), znak'. Ii2P.6220.12.2016, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia pn.: ,,Budowa
skrzyZowania na drodze krajowej nr 5 w km 30+180 wraz z przebudow4 fragmentu drogi
wojew6dzkiej nr 244 oraz ulicy Krakowskiej w gminie Osielsko", w ramach 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 wgzla Aleksandrowo (z wqzlem) do wqzla Tryszczyn (z wpzlem) o dtugo6ci okolo 14,7 km",
realizowanego na terenie wsi Zotgdowo i Niwy w obszarze i zakresie okreSlonym w karcie
informacyjnej przedsiqwziqciaoruzmateialach kartograficznych zalqczonych do wniosku.

Decyzjakohczqcaprzedmiotowe postqpowanie zostanie wydana nie wcze5niej ni2 po upllrvie
7 dni od zakoficzenia 14 dniowego terrninu podania tre6ci obwiesqgzenia do publicznej wiadomo6ci
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz
wywieszenia tego obwieszczenranatablicach ogloszef, orgaq6w administracji.

Strony postgpowania rnog4 zapozna| siE z calo$ clq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji' Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy
ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nurnerpokoju 511 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo.
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Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w B na stronie
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dnia 2017 r.
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Zawiesid na okres 14 dni

Iu
Bydgoszcz, dnia -\ stycznia 2017 r.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznB; *iudo*o$ci na tablicaoh
Gminy Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszc4t &
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