
 

OP.6220.1.9.2015         Suchy Dąb, 30.09.2015 r. 

  

 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY SUCHY DĄB 

 

o zakończeniu postępowania dowodowego 
 

Informuję, że postępowania dotyczące wniosku z dnia 10.06.2015 Inwestora – Gmina Suchy Dąb  

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 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”. 
 

W związku z art 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 

w sprawie dowodów i materiałów. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 kpa informuję, 

że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy tj.:  

- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej 

- opiniami organów o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo nr RDOŚ-Gd-

WOO.4240.280.2015.IB.4 z dnia 11.09.2015 r. 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim – pismo 

SE.ZNZ.72.724.20.2015.SD z dnia 23.06.2015 r. 

- Postanowieniem Wójta Gminy Suchy Dąb o braku obowiązku przeprowadzenia procedury oceny 

oddziaływania na środowisko nr OP.6220.1.7.2015 z dnia 28.09.2015 r., 

 

można się zapoznać i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów w Urzędzie Gminy 

Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, pok. 15 w godzinach pracy urzędu w terminie do 

dnia 07.10.2015 r. Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi strona może 

zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.  

 

 

 

 

 

 
 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono: 

 

1. Urząd Gminy w Suchym Dębie – do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

2. Sołtys wsi Suchy Dąb - do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

3. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83 – 000 Pruszcz Gdański. 

2. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawy 28, 83 – 000 

Pruszcz Gdański. 

 

Sprawę prowadzi: Celina Kowalska, tel. 58 682 86 20 w. 45. 


