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Suchy Dąb, 19.10.2016 r.  

OP.6220.2.3.2016 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

  

 Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 

art. 75 ust. 1 pkt 3 oraz art 33 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  

 

WÓJT GMINY SUCHY DĄB 

 

zawiadamia 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„Budowa Przystani Kajakowej we Wróblewie.” 

 

Teren inwestycji znajduje się na terenie województwa pomorskiego, powiat gdański, 

gmina Suchy Dąb, obręb Wróblewo, działki: 60/4, 60/3 oraz 86. 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 

przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.  

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suchy Dąb, po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.  

 Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko tut. organ wystąpił w dniu 19.10.2016 o opinię w sprawie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku . 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim 

 

Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego 

udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuje się strony 

o możliwości przedłożenia ewentualnych uwag wniosków i zastrzeżeń. Z materiałami 

dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, 

ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, pok. 12 (tel. 58 682-86-20 w. 39) w godzinach 

urzędowania Zgodnie z art. 34. 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 uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie 

pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 

w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262,  

z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893). 
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Otrzymują: 

 

1. Wnioskodawca 

2. Urząd Gminy Suchy Dąb do – do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz stronie internetowej urzędu 

3. Strony postępowania wg rozdzielnika (wykaz stron znajduje się w aktach sprawy) 

4. Sołtys wsi Wróblewo - do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

5. a/a 
 

Sprawę prowadzi: Celina Kowalska, tel. 58 682 86 20 w.39 


