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5.ER.25

obwĺeszczenie
Regionalny Dyrektoľ ochrony Śľodowiska w Gdańsku, działając na podstawie art.10 oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administľacyjnego (tj. Dz.U. z 2016r.
poz.23) w ZwiąZku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu infoľmacji
o środowisku i jego ochĺonie, udziale społeczeństwa w ochľonie środowiska oÍaz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r' poz' 353) niniejszym zawiadamia o
zakończeniu zbierania dowodĺĺww postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o
śľodowiskolvychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

,,Odbudowa lewego wału pľzecĺwpowodzĺowego rzeki Redy w km 1+612 do 3+054 oľaz
budowa nowego odcinka w km 3+054 do 6+284" gm. Puck, gm. Reda,
powiecie wejherowskim na działkach ewidencyjnych:
nr: ]77, ]76, ]69, ]68, ]67, I66, ]59, ]60, ]64, ]65, 162, ]63, ]6], ]57, ]56, ]55, obręb
geodeĘny Reda-DAS,
oraz na teľenie gminy Puckw powiecie puckim na działkach ewidencyjnych:

zlokalizowane7o na terenie gminy Reda

w

nr:150/6,150/7,1376,1380,1378,1383,1388/1,1388/2,1386,1387,1389,1418,1427/1,

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]/], ]58, ]74, ]75, ]72, ]6], ]54/2, 153 obręb geodeĄny 00]4 Połchowo.

z

dnia 08'07.2010r. o szczególnych zasadach
Inwestycja jest ľealizowana w trybie ustawy'
przygotowania do rcalizacji inwestycji w zakľesie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z20I0r.
Nľ 143 poz. 963). Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zaruądu Melioľacji i Uruądzeŕl
Wodnych WojewództwaPomorskiego zdnia 18.11.2015ľ., uzupełniony w dniu 04.12.2015r.

z

aktami spľawy oraz wypowiedzenia się co do zebľanych
dowodów i materiałów istnieje w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Gdańsku
przy ll. Chmielnej 5415] w godzinach pľacy uľzędu, w terminie dziesięciu dni od dnia ogłoszenia
niniej szego obwieszczenia.

Możliwośózapoznania się Stron
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obwieszczenie umieszcza się

1) Strona internetowa RDoŚ w Gdańsku
Ż\ Tablica ogłoszeń RDoŚ w Gdańsku
(gvruwĺ"a ogłoszeń Urzędu Miasta Redy

"Đ

5)
6)

wlvw. gdattsk.ľdos.sov. pl

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Puck
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pucku
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Po obwieszczeniu (14 dni, liczqc termin od dnia
następnego po umieszczeniu na tablicy ogłoszeń)

naleĄ niezwłocznie odesłąćna ądres:

łĺ/Wies z ono ario..09..0. S.

80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

Zdjęto dnia

Regionalna Ęrekcja ochrony Środowiska w Gdańsku
Aĺt. 49 kpa.. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach
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innych czynnościach organów administracji publicznej przez

ou*l"''.'o'i. lub w inny źwyózajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszanią jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych p."ypáotučt' zawiadomlenie bądż doręczenie uwaŹa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

'Aĺt.74

us7.3űsnw}, ooś:Jeżeli liczba stron postępowania o wyclanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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