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Gdańsk, dnia 4Ę wześnia2017r'

Działa1ącna podstawieart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r' Kodeks postępowania
(tekstjedn. Dz. U. z 2017r', poz, 1257),zwanejda|ej,,Kpa',,
w związkuz
administracyjnego
art' 74 ust. 3 oraz art' 64 ust' 1 pkt 1 ustawyz dnia 3 października2008 r' o udostępnianiu
informacjio środowisku
ijego ochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieśrodowiska
oraz o
(tekstjedn. Dz. U, z2017 r. poz. 1405),Regiona|ny
ocenachoddziaływania
na środowisko
na
Dyrektorochrony Środowiskaw Gdańsku niniejszymzawiadamia,iż w postępowaniu
wniosek BurmistrzaMiasta Chojnice,znak KM.6220J.2017z dnia 14.06.2017r. (data
przeprowadzenia
wpływu21.06,17r') w sprawiewydaniaopinii,co do konieczności
oceny
pn.: ,,Budowazachodniego obejścla
na środowisko
d|a przedsięwzięcia
oddziaływania
drogowego miasta Chojnice'', zostało wydane postanowienie znak RDoŚ-Gdwoo.4240.280.2017'MBc.2 o obowiązku pzeprowadzenia oceny oddziaływaniana
Środowisko.
W związkuz powyŻszym
informujesię, iżzainteresowane
stronypostępowania
mogą
zapoznaćsię z jego treściąw Wydzia|eocen oddziaływaniana Środowisko Regiona|nej
Dyrekcjiochrony Środowiskaw Gdańsku,u|.Chmie|na54157,pok. nr 105, w godzinach
pracyurzędu(powcześniejszym
umÓwieniu).
Wywieszonow dniach:.,
Pieczęcurzędu:

R

o

:fl$W.#fiFlŁ
Darułtt łlfąkowslrg

Art. 49 KPA: Strony mogq być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościachorganÓw administracjipublicznej
pzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościsposóÓ publicznego ogłaszania,jeŻeli
przepis szczególny tak stanowi; w tych plzypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawv ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach pzekracza 20, stosuje się przepis aft' 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Att. 64 ust. 1 pkt 1 ustawv ooś:organem właściwymdo wyrażenia opinii dotyczqcej obowiqzku lub braku
obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięĆ mogqcych potencjalnie
znaczqco oddziaływaćna środowiskojest regionalny dyrektor ochrony środowiska

otrzymują:

Strony postępowania na podstawie ań. 49 Kpa
Obwieszczenieninieiszeumieszczasie:
1) strona internetowaRDoŚ w Gdańsku, http://www.gdansk.rdos.gov.p|
2) tablicaogłoszeńRDoŚ w Gdańsku
3) MiastoChoinice
Gmina Choinice
O
5) aa.
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