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Zgodniez art. 11f ust. 31 4 ustawyz dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [tekst jednolity Dz. U.

z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami) oraz zgodniezart. 95 ust. 3 ustawyz dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U.

z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam,że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy
drogi — Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,ul.Wronia 53, 00-874

Warszawa, została wydana w dniu 12.08.2021 r. decyzja o zmianie decyzji Wojewody
Lubuskiego nr 22/10 znak: IB.I.AAnt.7160-22/10 z dnia 06.12.2011 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowejpn.: „Przebudowai rozbudowa południowej jezdni
istniejącej drogi krajowej nr 18 do parametrów drogi krajowej klasy A Il faza budowy
autostrady w ramach zadania: Budowa autostrady A18 odcinek węzeł Olszyna - węzeł
Golnice od km 0+633,00 do km 71+533,00”', w zakresie rezygnacji z budowy wybranych
przejść dla zwierząt, zmiany parametrów ekranu akustycznego na odcinku od km 4+250
do km 5+900 oraz wykonywania innych zmian w zagospodarowaniu terenu wynikających
z ww. rezygnacji z budowy przejść dla zwierząti zmiany parametrów ekranu akustycznego,
na terenie gminy Bolesławiec, Osiecznica, Żagań, Iłowa, Trzebiel, Tuplice i Brody.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony środowiska i opiniami, o których mowaw art. 90 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a.

_ [organu właściwego inspekcji sanitarnej, organu właściwego w sprawach ocen
wodnoprawnych) możnasię zapoznaćw siedzibie organu = Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyku 8 po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami - numer kontaktowy:
957 851 750. :

Treść decyzji jest także udostępniona w Biuletynie-Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (bip.lubuskie.uw.gov.pl).

Z up. 4

"W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru
z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku."


