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OBWIESZCZENIE 

 

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia strony postępowania o otrzymaniu opinii w toku 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb w ramach 

zadania: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek, gmina Suchy Dąb” 

 

Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 5 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. 

zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

zawiadamiam, 

o otrzymaniu w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa z przebudową oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Suchy Dąb w ramach zadania: „Budowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Suchym Dębie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny 

-Zameczek, gmina Suchy Dąb” 

następujących opinii właściwych organów:  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim – opinia z dnia 

23.06.2015 r., sygn. SE.ZNZ.72.724.20.2015.SD stwierdzająca iż nie jest konieczne  

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko; 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie z dnia 

11.09.2015 r., sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4240.280.2015.IB.4 stwierdzające brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, 

w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć 

na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, 

w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 19. 

 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenia na:  

 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Dąb 

 stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Dąb 

 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Dąb,  


