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Juszkowo, 24.08.2020 r.
GK.6220.2.10.2019.OŚ1/14

Obwieszczenie - Zawiadomienie
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 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 2018 r., poz. 2081, z
późn. zm.);
Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamia
1.

o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w
zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy
ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański” wszczętym na wniosek Pana
Dominika Watracha, WATRACH Dominik Watrach, ul. Przemysłowa 39, 83-031 Łęgowo z
dnia 22.11.2019 r.;

2.

o możliwości, zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew.
527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz
Gdański” oraz wniesionymi uzupełnieniami do niniejszego Raportu a także z pozostałą
dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000
Juszkowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;

3.

o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie
pisemnej na adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej
(email: sekretariat@pruszczgdanski.pl) bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym lub ustnie do protokołu, w terminie 30 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. od 25 sierpnia 2020 r. do 23 września 2020 r. Wnioski złożone po terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia;

4. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych
w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański. Organem właściwymi do
dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz
wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku.
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 24.08.2020 r.
Sprawę prowadzi: Wioleta Wrona, tel. 58 692 94 57

Z up. Wójta
Katarzyna Kwiatek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
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Otrzymują:
1. WATRACH Dominik Watrach, ul. Przemysłowa 39, 83-031 Łęgowo
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
3. a/a
Informację umieszcza się na okres 30 dni:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
2. W miejscu inwestycji – Sołectwo Łęgowo
3. Biuletyn Informacji Publicznej tut. Urzędu (BIP),
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