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Juszkowo, dnia 10.06.2020 r.
GK.6220.2.14.2019.OŚ1/9
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), w związku z art. 74 ust. 1 i 3 w brzmieniu
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
zawiadamia strony postępowania
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze
wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica”, wszczętego
na wniosek Pani Ewy Dolnej, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp.
z o.o., ul. Czyżewskiego 38/1, 80-336 Gdańsk i organ administracyjny przystąpi do
rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem
materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do
przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dokonania niniejszego
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnosić ewentualne uwagi i
wnioski w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku
zawiadomienia poprzez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie
Liczba stron postępowania w powyższej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez
obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń tut.
Urzędu oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia: 10 czerwca 2020 r.

Z up. Wójta
Justyna Kaczmarek-Jaguś
Zastępca Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi: Wioleta Wrona, tel. 58 692 94 57
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Otrzymują:
1.
2.
3.

Pełnomocnik: Ewa Dolna, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego
38/1, 80-336 Gdańsk
Strony postępowania na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
a/a
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