WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

__________________________________________________________
Juszkowo, dnia 16.11.2021 r.
GK.6220.2.1.2021.OŚ1/13
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63
ust.1 i art. 64 ust. 1 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 2021r. poz. 247 ze zm.)
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
zawiadamia strony
o wydaniu w dniu 16 listopada 2021r. postanowienia znak GK.6220.2.1.2021.OŚ1/12 o
nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.
„Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo –usługowego z zapleczem socjalnobiurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie,
gm. Pruszcz Gdański” realizowanej na działkach ewid. 73/8 i 258 obręb Przejazdowo, gmina
Pruszcz Gdański;
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.
10 k.p.a., polegających na prawie do udziału w każdym stadium postępowania.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie
Gminy Pruszcz Gd. ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę. Sprawę prowadzi: Wioleta Wrona, tel.
58 692 94 57.
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 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej
Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 listopada 2021 r.

Wioleta Wrona
p.o. z-cy Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej
Obwieszczenie umieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
2. W miejscu inwestycji – Sołectwo Przejazdowo
3. Biuletyn Informacji Publicznej tut. Urzędu (BIP)
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