WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

__________________________________________________________
Juszkowo, dnia 01.03.2022 r.
GK.6220.2.1.2021.OŚ1/19

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 2021 r., poz. 2373);
Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamia
1.

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo–
magazynowo–usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański”
realizowanego na działkach ewid. 73/8 i 258 obręb Przejazdowo, gmina Pruszcz Gdański,
powiat gdański, woj. pomorskie wszczętym na wniosek Pana Łukasza Rayss – Rayss
Group Sp. z o.o. reprezentującego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa: Panattoni
Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa z dnia 22 lutego 2021 r.;

2.

o możliwości, zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa zespołu przemysłowo–magazynowo–usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w
Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański” realizowanego na działkach ewid. 73/8 i 258
obręb Przejazdowo, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie oraz
pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83000 Juszkowo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem
prowadzącym sprawę. Sprawę prowadzi: Wioleta Wrona, tel. 58 692 94 57.

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 1 marca 2022 r. do 30 marca 2022 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.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 01.03.2022 r.

Z up. Wójta
Wioleta Wrona
p.o. z-cy Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej
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Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

NIP 593 21 40 699

Tel.: 58 692 94 21
fax:58 682 27 14

elektroniczna skrzynka podawcza:www.pruszczgdanski.eboi.pl
e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
www.pruszczgdanski.pl

Informację umieszcza się na okres 30 dni:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
2. Biuletyn Informacji Publicznej tut. Urzędu (BIP),
3. W miejscu inwestycji – Sołectwo Przejazdowo

Sprawę prowadzi: Wioleta Wrona, tel. 58 692 94 57

