PODLASKT URZAD WOJEWODZKI
W

BIAI,YMSTOKU

l5-213 Bialystok. ul. Mickiewicza

3

Bialystoh 31 stycznia 2019

r.

AB-I.7820.2.2.2018.MB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt

1w

zwiqzku z

at.33

ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika

2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
5rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2Ol8 r., poz. 2O8l z poin. zm.)

i at. l1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych

zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (Dz. U. z 20t8 r., poz. 1474 z p62n. zm) oraz
aft. 10 5 1 ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z p62n. zm.), w zwiqzku z prowadzonym pzez Regionalnego Dyrektora
ochrony srodowiska w Bialymstoku, postqpowaniem w sprawie v{ydania postanowienia

o

uzgodnieniu warunk6w realizacji pzedsigwziqcia polegajEcego

na budowie drogi

ekspresowej 5-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwalk - granica paistwa, wraz
z obwodnicA Szypliszek oraz z drogowymi obiektami iniynierskimi i niezbgdnq

infrastrukturq techniczne, w ramach zadania ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej
5-61 Obwodnica Augustowa - granica pa6stwa, odcinek: koniec obw. Suwalk - Budzisko z obw.
Szypliszek", informujg, i2 strony mogq zapozna6 siq

z raportem oddzialywania pzedmiotowego

pzedsiqwziqcia na Srodowisko oraz dokumentacjq sprawy w terminie 30 dni (9. od 05.02.2019 r.

do 07.03,2019 r.) od daty podania niniejszego obwieszczenia do
w

Podlaskim Uzgdzie Wojew6dzkim, ul. Mickiewicza 3

publicznej wiadomo$ci

w Bialymstoku, w Wydziale Architektury

i Budownictwa, pok. 326, oraz sk{adai uwagi iwnioski dotyczqce rozpatrywanej sprawy.
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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt

1w

zwiqzku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika

2008 r. o udostQpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.208L z p6in. zm.)

i art. 1ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia

2003

r. o

szczeg6lnych zasadach ptzygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dr69 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. L474 z p62n. zm.) oftz
aft. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.
z 20LB r,, poZ.2096 z p62n. zm.), w zwiqzku z prowadzonym pzez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska

o

w

Bialymstoku, postgpowaniem

w

sprawie wydania postanowienia

uzgodnieniu warunk6w realizacji przedsiqwziqcia polegajqcego

na budowie drogi

ekspresowej 5-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwalk - granica paristwa, wraz
z obwodnicq Szypliszek oraz z drogowymi obiektami iniynierskimi i niezbgdn4

infrastrukturA techniczna, w ramach zadania ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej
5-61 Obwodnica Augustowa - granica paristwa, odcinek: koniec obw. Suwalk - Budzisko z obw.
Szypliszek", Informujq, i2 strony mogq zapoznai siq

z rapotem oddzlalywanla przedmiotowego

pzedsiqwziqcia na 5rodowisko oraz dokumentacjE sprawy w terminie 30 dni (tj. od 05.02.2019 r,

do
w

O7.O3.2O19

r.) od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej

Podlaskim Urzqdzie Wojew6dzkim, ul. Mickiewicza 3

wiadomoSci

w Biatymstoku, w Wydziale Architektury

i Budownictwa, pok. 326, oraz skladai uwagi i wnioski dotyczEce rozpatrywanej spravvy.

Otrzvmuia:

1.

Pan Giulio Parolari - pelnomocnik Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych iAutostrad wWarszawie
ul. Bakalazewska 21, 16-400 Suwalki

2

Generalna Dyrekcja D169 Krajowych iAutostrad Oddzial w Bialymstoku
ul. ZwyciQstwa 2, 15-620 Bialystok

3

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok Strony wg wykazu - w formie zawiadomienia

4

Prezydent l\riasta Suwalk
ul. Adama l\rickiewicza ',, 16-400 Suwalki

5

W6jt Gminy Suwalki
ul Swierkowa 45 16-400 Suwalki

6.

W6jt Gminy Szypliszki
ul. Suwalska 2'1, 16-411 Szypliszki

7.

Strony w9 wykazu - w formie zawiadomienia

8.

Pozostale strony postqpowania - w formie obwieszczenia w prasie, tablicy og,loszeFr iw Biuletynie lnformacji Publicznejl
Podlaskiego Uzedu Wojew6dzkiego, UzQdu Miasta Suwalki, Uzedu cminy Suwalki, UzQdu cminy Szypliszki,

9.

ala

