Gdańsk, dnia I 6.02.201 6r.

Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor ochĺony Śľodowiska w Gdańsku, działając na podstawie art.10 oruz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960ľ.'Kodeks Postępowania Administľacyjnego (tj' Dz.U. z 2016r.
poz.23) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o śľodowiskui jego ochľonie, udzia\e społeczeństwa w ochľonie środowiska oÍaz o ocenach
oddziaływania na środowisko(tj' Dz.U. z 20I3r. poz. 1235 ze zm.) nĺniejsrym zawiadamia o

zakończeniu zbieľania dowodów

w

postępowaniu

środowiskolvych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

w

spľawie

o wydanie

decyzji

o

,,Odbudowa lewego wału pľzeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612 do 3ł054 oľaz
budorľa nowego odcĺnka w km 3+054 do 6+284" gm. Puck, gm. Reda,
zlokalizowanego na terenie gminy Redaw powiecie wejherowskim na działkach ewidencyjnych:
nr: ]77, ]76, ]69, ]68, ]67, ]66, ]59, ]60, ]64, ]65, ]62, ]63, ]6], ]57, ]56, ]55, obręb
geodezyjny Reda-DA5,
oraz na teľenie gminy Puckw powiecie puckim na działkoch ewidencyjnych:
nľ: ]50/6, ]50/7, ]376, ]380,1378,1383, ]388/], ]388/2, ]386, ]387, ]389, ]4]8, ]427/],

1429/1,1425,1432,1433,1434,1437,1435,59,60,61,62,63,64,66,65/3,65/2,67/6,

obręb geodeĄny 00] ] Moście Błota,
nr: ]4]/], I58, ]74, ]75, ]72, ]6], 154/2, 153 obręb geodezyjny 00]4 Połchowo.

Inwestycja jest realizowana w trybie ustawy z dnia 08.07.2010r. o szczególnych zasadach
pľzygotowania do realizacji inwestycji w zakľesie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z20I0r.
Nr 143 poz. 963). Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zarządu Melioracji i UrządzeÍl
Wodnych Województwa Pomorskiego zďnia 18.11.2015r., uzupełniony w dniu 04.12.20I5r.

z

aktami sprawy oÍaz wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i ma_teriałów istnieje w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochľony Środowiska w Gdańsku
przy ll. Chmielnej 54157 w godzinach pracy uľzędu, w terminie pięciu dni od dnia ogłoszenia
niniej szego obwieszczenia.

Możliwośćzapoznania się Stron
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obwieszczenie umieszcza się:,

l)

2)
5)
6)

Stľona internetowa RDos w Gdańsku: www.gdansk'ľdos.gov.pl
Tablica ogłoszeń RDoŚ w Gdańsku
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Redy
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Puck
Tablica ogłoszeń Staľostwa Powiatowego w Pucku
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejheľowie

Po obwieszczeniu (14 dni, licząc termin od dnia
następnego po umieszczeniu na tablicy ogloszeń)
naleĄ niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Ęrekcja ochľony Środowiska w Gdańsku
80-748 Gdaĺisk, ul. Chmielna 54/57

Art. 49 kpa: Strony mogą byó zawiadamiane
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Zdjęto dnia'.' '..

o decyzjach i innych czynnościach organów administracji pub|icznej przez

obwieszczénie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościsposób publicznego ogłaszaniąjeŻeli orzepis szczegó|ny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienię bądŹ doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
-Aĺ.74

u{t.3 istaĄ, ooś:JeŻelil liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ptzekracza20,
stosuje się przepis alt. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego'

