WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

__________________________________________________________
Juszkowo, dnia 23.12.2020 r.
GK.6220.2.12.2020.OŚ1/4
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 i 3a 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
zawiadamia
1. o wszczęciu postępowania administracyjnego po uzupełnieniu wniosku przez Pana Marcina

Możejko, reprezentującego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa: TAN-VIET
International S.A., ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej i
budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki
nr 1077/1, 1077/2, 2021 obręb Łęgowo 0015” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj.
pomorskie.;

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
3.

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku; Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Gdańsku o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko na podstawie złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy
Pruszcz Gdański 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 oraz Urzędu Gminy Pszczółki, na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu i Urzędu Gminy Pszczółki oraz w miejscu realizacji inwestycji.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia: 23 grudnia 2020 r.

Z up. Wójta
Wioleta Wrona
Starszy Inspektor
Otrzymują:
1.
2.
3.

Pełnomocnik Marcin Możejko;
Strony postępowania na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie;
a/a.
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