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ZAWIADOMIENIE . OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania adminlstracyjnego oraz wystąpienlu do organów
opiniującých w spľáwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 6'ĺ S 4 iart' 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz' U. z 2O1B r', poz' 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pażdaerňixa'źoog r. o udostępnianiu informacji o Środowisku ijego ochronie, u{z1ql_e społeczeństwa
w ochronie Środowiska oraz o öcenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz'U. z2018 r' poz.2081 ze
zm.) Burmistrz Miasta Redy
zawiadamia strony postępowania

że na wniosek H + H Polska Sp. z o.o., 03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 6 reprezentowanej przez
p. Tadeusza Buczka lNTEGRAL PRoJEKT Sp. z o'o', B1-350 Gdynia, pl. Kaszubski 17l40 zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunko-

waniaih día przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Fabryka materiałów
budowlanych w Redzie - hala produkcji silikatów''.
Wnioskowane przedsięwzięcie jest wymienione W s 3 ust 1 pkt 21, pkt 52 i pkt 70 rozporządzenia
Rady Ministriw z dnia-9listopada 2O1O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzialywać
na środowisko(t.j. Dz. U. żorc poz, 71 ze zm.) i stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie
znacząco oddziałýwać na środowisko i zgodnie z art' 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paŹdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowlsko (t.j. Dz. U' 2018, poz' 2081 ze zm.) wymaga
uzyskania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.
oęanem właŚciwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta Redy.
RiwnoczeŚnie lnformuje się strony postępowania, Że na podstawie art. 64 ust. 1 i 4 oraz aĺt. 78
ust. 1pkt'2ustawyzdnia3pażdziernika2008r.oudostępnieniuinformacji ośrodowiskuijego
ochron'ie, udziate spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. 2018. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Redy wystąpi do Regionalnego Dyrektora
öônrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Wejherowie
oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie RZGW Gdańsk o opinię co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na Środowisko
wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Miasta w Redzie
przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122 (poniedziałek, wtorek iśroda w godz. 730- 1530' czwartek w godz.
w godz. 9oo- 17őo, a piątek w godz' 73o- 1515) mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi
powyzszej sprawy, uzyskai wyjaŚnienia, składać wnioski i zastrzeŻenia.
Ponadto zgodnie z art' 41$ 1 Kpa ,,w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawndomii organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu,
w tym ad'resu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku okreŚlonego w $'1 doręczenia pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny"
Doręczenie stronom postępowania uwaŻa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
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Otrzvmuia:

1. p.TadeuszBuczek, |NTEGRALPROJEKTSp.zo.o.,Sl-350Gdynia,Pl.Kaszubski17l40
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. ala x 2 w tym I egz. dla Referatu Urbanistyki iArchitektury w/m.

