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TreS6 ww. decyzji oraz dokumentacja

z zasadami zawatfimi w dziale II uouioS, pt.:

ochronie".

Zdjpto z tablicy o gl oszeh
(pieczEi jednostki)

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art' 38 i 85 ust. 3 ustawy zdnia3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacjio Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowisk a orazo ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz' U' z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouio$, zawiadamia spoleczefrstwo,
2e w dniu 77 matca2017 r., na wniosek z dnta2 grudnia2016 r. (wptyw: 512.2016 r.), znak:
Mclwl07ll2ll6' uzupelniony w dniu 4.01.2017 r., zloaony przez Generaln4 Dyrekcjg Dr6g
Krajowych i Autostrad oddzial w Bydgoszczy, reprezentowan4 przezpana Slawomira Kucharskiego
Trakc.ia PRKiL S.A., zostala wydana decyzja nr 812017, znak: woo.4210.32.2016.Ks.5,
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,obw6d,IJtrzymania Drogi (oUD)
W4sosz z budynkiem administracyjno - socjalnym i budynkami towarzysz4cymi przy wp1le paluki,

zlokalizowanego na dzialkach rg3ls, r05 obrgb wqsosz,,, w ramach zadania ,,projekt
i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszc z - granica wojew6dztwa
kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Czg36 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku od wgzla Szubin (zwgzlem) do wgzlaJaroszewo (zwgzlem) o dlugoSci okolo 19,3 km,,.

obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicach ogloszeri: Urzpdu
Gminy Szubin i Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgosz ezy, a takte w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie
intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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