Pszczółki, dnia 02.02.2015 r.
RIG.6220.1.2015.SB.7

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pszczółki zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 263) informuje,
że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach”
dla inwestora – Gminy Pszczółki z siedzibą przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki,
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim
z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) uzyskanie ww. wymienionych opinii jest obligatoryjne.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.
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 Pszczółki.
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. 9 00 do 15 00.
Z up. Wójta
/-/
Anna Gołkowska
Z-ca Wójta

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 Pszczółki,
4. A/a

