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. 07.2021 r.

za dowodem doręczenia

OBWIESZCZENIE
podanie do publicznej

wiadomości

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku , działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3,
a także art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. s) 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 (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
zawiadamia społeczeństwo
iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek (bez numeru) z dnia 11.12.2020 r. , Inwestora: PERN

S.A. z siedzibą w Płocku, działającego poprzez pełnomocnika Panią Magdalenę Kiejzik-Głowińską,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydana została decyzja znak RDOŚ-Gd
WOO.420. 75.2020. KSZ.24, określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn .:

„Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi" - tzw. li nitka Rurociągu Pomorskiego.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów
współdziałających można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, pok. nr 108, po
wcześniejszym umówieniu (np. telefonicznym). Treść decyzji udostępniona została na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu (http://www.bip.gdansk.rdos.gov.pl) na okres 14
dni.
Informację o powyższej decyzji zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych

(www.ekoportal.gov.pl) pod nr 272/2021 .
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Art. 38 ustawy ooś: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach
zapoznania się z jej treścią.
Art. 85. ust. 3 ustawy ooś: Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej
decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których
mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu , treść tej decyzji.
Art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. s ustawy ooś: Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny
dyrektor ochrony środowiska - w przypadku strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

Obwieszczenie upublicznia się na:
1) Tablica ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku
2) Strona Internetowa RDOŚ w Gdańsku : www.gdansk.rdos.gov.pl
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EMAS

Spełniamy wymogonio

EMAS - zorządzomy urzędem efektywnie, osmę<lnie i prośrodowiskowo

ul. Ownielna 54/17. 80 7•8 Gd,nsk, 1d.: 58 68 36 800. fax: 58 68 36 803, 1ekrelori,1.gdomk@1Cl0<.gov.~. gdomk.nlos.go,.pl

Przekazuje

się

do upublicznienia:

1) Gmina Słupno
2) Gmina Radzanowo
3) Gmina Bielsk
4) Gmina Gozdowo
5) Gmina Mochowo
6) Gmina Sierpc
7) Gmina Szczutowo
8) Gmina Rogowo
9) Gmina Rypin
1O) Gmina Osiek
11) Gmina Brodnica (wiejska)
12) Gmina Bobrowo
13) Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
14) Gmina Świecie nad Osą
15) Miasto i Gmina Łasin
16) Gmina Gardeja
17) Gmina Kwidzyn
18) Gmina Ryjewo
19) Miasto i Gmina Gniew
20} Miasto i Gmina Pelplin
21) Gmina Subkowy
22) Gmina Tczew
23) Gmina Pszczółki
24) Gmina Suchy Dąb
2ft)_Gmina Cedry Wielkie
@}'Gmina Pruszcz Gdański
27) Gmina Miasta Gdańsk
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