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OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz . U. z 2021 r. poz. 735 z późn.
zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacj i o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
Burmistrz Pruszcza Gda11skiego zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Fo1tuny
z FoGo Architekci sp.j . z siedzibą w Gdyni (81-361) przy ul. M śc iwoja 7/3, pełnomocnika Inwestora:
Poczta Polska S.A. z s iedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
zostało wszczęte postępowanie

admini stracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowan iach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów zaplecza
technicznego na potrzeby funkcjonowania Wydziału Technicznego POL, na terenie
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Handlowej 4 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 53/ 1 i 53/2
obr. 20).
z powyższym informuj e się właścicieli i użytkowników terenu objętego przedmiotową
inwestycją, a także terenów objętych obszarem oddziaływania, o możl iwośc i składania w U rzędzie
Miasta Pruszcz Gdat'tski w Referac ie Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 wniosków, uwag bądź
zastrzeżeń dotyczącyc h ww. sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
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obwieszczcn ia.

Dokumenty do

wglądu

w U rzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krótka 4 w pokoju nr I w godzinach pracy
terminu w izyty.

urzędu,

po
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zu
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Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
I. Tablica ogłoszel'l w miejscu,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
3. Strona internetowa tut. urzędu ( BIP),
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (BIP)

ski

z

lZA
Il

Wywieszono

A.fł. '. .9.1.: ..rf!!J U-/

Zdjęto ....................... . .... . .

