
Regionaĺrla Dyrekcja
ochrony Środowiska

w Gdańsku
Ąo_748 Gdańsk, ul Chmielna 54/57

obw ie s zczeni e umi eszc za s ię :

5) Tablica ogłoszeń Staľostwa Powiatowego w Pucku
6) Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejlrerowie

Po obwieszczeniu (14 dni, licząc termin od dnia
nastęnego po umieszczeniu na tabliql ogłoszeń)
nalei niezwłocutie odesłać na adres:
Regionalna Ęrekcja ochrony Środowiską w Gdańsku
80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57

Gdańsk, dnia 05.0 1.2016r.

obrľieszczenie
Regionalny Dyrektor ochľony Środowiska w Gdańsku, dziaŁając na podstawie aÍt. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego (ťj. Dz.U. z 20l3r. poz. 267 ze zm.), w związku z aÍt. 74 ust. 3

ustawy z dnía 3 pażdziernika 2008r' o udostępnianiu infoľmacji o środowisku i jego ochronie'
udzĺale społeczeństwa w ochĺonie śľodowiska oÍaz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.IJ. z20l3r. poz.1235 ze zm.), niniejszym zawiadarnia,iżw postępowaniu na wniosekZaruądu
Melioracji i|Jrządzeh Wodnych Województwa Pomorskiego z dnia 18.1l.20l5r., uzupełniony w
dniu 04.I2.20l5r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazw ą.

,rOdbudowa le}Yego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612 do 3*054 oľaz
budowa nowego odcinka rv km 3+054 do 6+284" gm. Puck, gm. Reda,
zlolralizowanego na terenie gminy Redaw powiecie wejherowskim na działlrach ewidencyjnych:
nr: ]77, ]76, ]69, ]68, ]67, 166, ]59, ]60, ]64, ]65, ]62, ]63, ]6], ]57, ]56, ]55, obręb
geodezyjny Reda-DA\,oraz na terenie gminy Puck w powiecie puckim na działkgch
ewidencyjnych nr: 150/6, 150/7, 1376, 1380, 1378, 1383, l3B8/1, 1388/2, 1386, 1387, i,389, 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 geodezyjny 00]] Moście Błota, nr: ]4]/], ]58, ]74, ]75, ]72, ]6], ]54/2, 153 obręb
geodezyjny 00 ] 4 P ołchowo,

postępowania w związku z przedłożeniem pÍzez'Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Inwesýcja jest realizowana w trybie ustalły z dnia 08.07.2010r' o szczególnych zasądach
przygotowania do realizacji inwesýcji w zalcresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 20]0r'
Nr 143 poz. 963).

W zwiąku z powyższym możliwość zapoznania się. Stron postępowania z treściąpostanowień
istnieje w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochľony Środowiska w Gdańsku w godzinach pracy

Uľzędu, Tel. 58/683 6807.
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