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ZAWIADOMI EN E . OBWI ESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie
I

Na podstawie art. 49i ałL. 10 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj Dz U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz arĹ. 74 ustawy z dnia
3 pażdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.U.22018 r. poz.2081 ze zm.) Burmistrz Miasta Redy
zawiadamia strony postępowania
Że po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał postanowienie ZK'6220'3.3.2018 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Llght Tower ! Wind Tower _ wraz
z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 849/11,851ĺ12,851l15,
851/16, 853/3, 853ĺ4 i 853/6 w obrębie 0'1-Reda, w rejonie ul. Morskiej w Redzie, prowadzonej na wniosek sEMEKo Aquatower Sp. z o.o., 81_3í3 Gdynia, u!. Tatrzańska í0.
Na ww. postanowienie nie służvstronom zaŻalene'

Jednocześnie Burmistrz Miasta Redy informuje o zakonczeniu postępowania dowodowego
w przedmiocie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodow, materiałów i zgłoszonych Żądaf-l w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenla.
Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr
122 (poniedziałek, wtorek i środaw godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 'ĺ700,
a piątek w godz. 730- 1515) zapoznac się z materiałami dotyczącymi powyzszej sprawy,
uzyskaÓ wyjaśnienia' składai wnioski i zastrzeŻenia.
Ponadto zgodnie z art.. 41 $ 1 Kpa ,,W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomii organ administracji publicznej o kaŻdej zmianie
swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego
w $1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny''.
Doręczenie stronom postępowania uwaza się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
pu bl iczneg o ogłoszen a n n iejszeg o obwiesz czena'
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