Pszczółki, dnia 12.04.2011r.
RIG.6220.6.1.2011.MSZ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2011r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie dróg osiedlowych w gminie Pszczółki”
na wniosek inwestora Urzędu
przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki.
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Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Pszczółki, powiat gdański,
województwo pomorskie na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
obręb Pszczółki - działki nr 24/8, 25/4, 43/4, 43/5, 43/6, 65/2, 66/2, 67/4, 67/6, 68/5,
69/4, 69/5, 69/8, 70/2, 75/3, 75/4, 80/3, 81/1, 82/4, 83/4, 84/4, 85/3, 85/6, 87/5,
88/7, 89/6, 90/5, 94/1, 95/11, 95/6, 96/2, 96/3, 97/1, 101/2, 103/6, 103/10, 106/5,
106/6, 120/6, 121/8, 122/2, 175/4, 179/1, 459/1, 459/2, 462/1, 462/3, 462/5, 463,
464, 465/1, 465/2, 465/3, 467, 468, 469, 484/2, 498, 499, 501/3, 530, 533, 534/1,
534/2, 545, 558, 571/1, 571/10, 571/11, 571/2, 571/8, 626, 630, 673, 816, 858,
obręb Rębielcz – działki nr 37, 39, 254, 258, 245, 246, 247, 248, 249,
obręb Kolnik – działki nr 42/11, 42/12, 42/16, 42/48, 42/50, 42/51, 44, 61, 95/2, 100,
112, 133, 155, 156/17, 165.
Planowana przebudowa obejmuje następujące drogi osiedlowe:
a) w miejscowości Pszczółki ulice: Nowa, C. K. Norwida, A. Mickiewicza (wraz z
dojściem do ul. Gdańskiej), H. Sienkiewicza, J. Brzechwy, J. Matejki, J.
Słowackiego, B. Prusa, J. Tuwima, W. Reymonta, S. Żeromskiego, W. Witosa,
M. Konopnickiej, część ul. Sportowej (od ul. Krótkiej do ul. Korczaka - przy
Ośrodku Zdrowia) oraz E. Orzeszkowej (do połączenia przez ul. Św.
Ambrożego do ul. Szkolnej),
b) w miejscowości Żelisławki - droga wzdłuż boiska sportowego przy szkole,
c) w miejscowości Kolnik - część ulic Spacerowej, Słonecznej, Różanej i
Leszczynowej.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli zostanie stwierdzony obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach
wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym
stadium postępowania.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości
przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18, a także na tablicy
ogłoszeń w miejscowości Rębielcz i Kolnik.
W związku z powyższym w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia
strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać
wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18, codziennie
w godz. 900 do 1500.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1. Biuletyn Informacji Publicznej UG w Pszczółkach, bip.pszczolki.pl
2. tablica ogłoszeń UG w Pszczółkach
3. tablica ogłoszeń w miejscowości Rębielcz
4. tablica ogłoszeń w miejscowości Kolnik.

