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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

R.egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqcna podstawie:
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pafldziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o drodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej zwanqustaw4 ooS oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej
ustawq Kpa, zawiadamia strony postEpowania;
art. 38 i 85 ust. 3 ustawy oo6, zawiadamia spoleczefstwo,
2e w dniu T lutego 2017 r., nawniosek zdnia 30 maja 2016r.,zlolony przez Generaln4Dyrekcjg Dr6g
Krajowych i Autostrad oddzial w Bydgoszczy, reprezentowanqprzez Pelnomocnika Pana Adama iziggo,
zostalawydana decyzjaNr 4/2017, znak: WOO.4210.24.2016.KS.11, o Srodowiskowych uwarunkowuni*t,
przedsigwzigcia pn.:,,Budowa sl<rzy2owanianadrodze krajowej nr 5 w km 30+1g0 wraz z przebudow4

fragmentu drogi wojew6dzkiej nr 244 araz 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 ekspiesowej S-5

na odcinku od wgzla Aleksandrowo (zwqzlem) do wgzlaTryszczyn (zwgztem) o dlugoSci okolo 14,7-km,,

tealizowaneso w obszarze i zakresie okreslonym

w zalqcznikach

graficznych dot4czonych do wniosku.

Dorgczenie decyzji stronom uwaha siQ za dokonane po uptywie 14 dni od zakortczenia
14 dniowego terminu podania tresci obw.ieszczenia do publicznej, wiadomo$ci w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszciy orurwyrvieszenia tego obwieszczenia
na tablicach ogloszeri organ6w adminishacji.
L , Strony postgpowania mog4 zapoznad sig z tie{ci4. decyzji w sjedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 8,1,
0i09 Bydg.oszcz, numel pokojp 511 (V piptro),
95 w godzinach 8oo-l 5oo.
Obwieszczenie zostaje podane do publiczue3 {"idAo*oSci na tatjlicach ogloszeh: UrzEdu Gminy
Osielska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony SrodowiSka w Bydgoszbzy, a takae w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
Tre56 ww deiyzji oraz dokumentacjaspr4ryy udostgpniana jest spoteczefstwu zgodnie
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