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Gdańsk, dnia l 0.03.2016r.

REGIoNALNY DYREKToR oCHRoNY ŚnonowISKA
w GDAŃsru
działając na podstawie art. 33 ust. I,w związkuzart.79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa w ochľonie
śľodowiskaoÍaz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

PODAIE Do PI]BLICZNEI WIADOM}ŚCI
informację, o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (www.ekoportal.pl) pod nr
69112015 danych o wniosku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego z dnia 18.1l.2015ľ., uzupełnionego w dniu 04.l2.20l5r., w sprawie o wydanie
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:
,,odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego ľzekĺRedy w km l+612 do 3*054 oraz
budowa nowego odcinka w km 3+054 do 6ł284" gm. Puck, gm. Reda, zlokąlizowanego na
terenie gminy Reda w powiecie wejherowskim oraz ną terenie gminy Puckw powiecie puckim.
Inwesýcja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: ]77, ]76, ]69, l68, I67, ]6ő,
]59, ]60, ]64, l65, ]62, I63, ]6l, ]57, ]56, ]55, obręb geodezyjny Reda-DA5,orąz na terenie
gminy Puck w powiecie puckim na działknch ewidencyjnych nr: I50/6, 150/7' ] 376, ] 380, ] 378,
1383,1388/1,1388/2,1386,1387,1389,1418,1427/1,1429/1,1425,1432,1433,1434,1437,
]435,59,60,6l,62,63,64,66,65/3,65/2' 67/6, obręb geodezyjny 00]] MościeBłota,
nr: l4]/], l58, ]74, ]75, ]72, ]6], ]54/2, 153 obręb geodezyjny 00]4 Połchowo.
organem administracji właściwymdo wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyľektor
ochĺony Środowiska w Gdańsku.
Jednocześnie zavłiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościzapoznania się Z
raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w terminie
od 15.03.201óľ. do 04.04.2016r., w Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Gdańsku, ul'
Chmielna 54157, w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo z raportem o oddziaływaniu na
środowisko oraz jego uzupełnieniami w wersji elektronicznej można zapoznać, się pod adresem:
ZłoŻone uwagi
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wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o

środowisko}vych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

[1r

,,,

Niniej sze ogłoszenie zamieszcza się:
1) Strona internetowa RDoŚ w Gdańsku: www.gdansk.rdos.gov.pl
2) Tablica ogłoszeń RDoŚ w Gdańsku
Tablica ogłoszeń Uľzędu Miasta Redy
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Puck
5) Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pucku
6) Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie
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Po obwieszczeniu (21 dni, licząc termin od dnia
nąstępnego po umieszczeniu na tablicy ogłoszeľi)
naleĄ niezwlocaúe odesłać na adres:

Iľ1nvieszono dnia..'.

Regionalna Ęrekcja Ochrorry Środowiska w Gdańsku
80-748 Gdańsk, ul' Chnielna 54/57

Zdjęto dnia.'.......
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