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Gdafisk, dnia LJ.oo .2016 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisk u, dzialalqc na podstawie art. 49.Kode-ksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2'013r. poz. 267 ze zm.) orazart.T4ust' 3 ustawy z dnia 03 pa2dziernit<a z.obg r.- o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania naSrodowisko (t'i' Dz. tJ' z 2013r. poz. 1235 ze zm.), niniejszym zawiadamia, ze zostalayyg?na decyla o srodowiskowych uwaiunkowaniach znak n-oos:dc:
WOo'4200 '1'2015.Pw'KLP.^30 _ 

w postgpowaniu na wniosek Stefczyk NieruchomoSci
Towarzystwo zazqdzilqce SKoK sp. z o. o. S.K.A, dzialajqcej poprzez ielnomocnika pana
Wojciecha Slembarskiego, w sprawie wydania decyzji o si'ooowiskowych uwarunkowaniach
dla pzedsigwzigcia pod nazwq:
,,Budowa skrzy2owania w ciqgu Ar. Zwycigstwa w Gdyni wraz z uticq prowadzqcq doul' Legion6w oraz. rozbudowq ul. Kosiki i\apierskieg6", plano*"n"go io realizacji na
!131t<agf_ewidencyjnych nr: 261,252,251,2d0, 1g0,i78,253, 119, 1501 ,1477, 1476,1475, 1474, 1473, 1472,255,256, 1479, 14g0, 1529,' 1532, 1517,1516, 1515,257,25g,
1505, 1503, 1 502,1504, 1506, 296,297,1701,2fi5 obrgb 25 Gdynia.W zwiqzku z powy2szym informuje sig, i2 zainterero*an" strony postgpowania mogqzapozna'^ siq z j9j tre6ciq w Wydziale o9e1 oddzialywania na sioio*iJ[o Regionatn-ej
Dyrekcji ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmie lna s4/s7, w godzinach pracy Uzqdu.

wywieszono w dniach , tl.0" lip1,s,..d" .e" 0 bpW 0nq6f .

Pieczg6 urzqdu:

URZAD MIASTA GDYNI
Aleja Marszalka Filsudskie go 52154g1.OBZ Gdynia

Art' 49 kpa: strony mogq by6 zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organ6w administracji publicznej pzezobwieszczenie lub w inny zv'tyczalowo pzyjqty w danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania, jezeliprzepis szczeg6lny tak stanowi; w tych pzypadkach zawiidomjenie bqdz dorgczenie uwa2a"sig za dokonane pouplywie czternastu dni od dnia publicznego'ogloszenia.
Art' 74 ust' 3 us/awv oo5: Jezeli 

-liczSa 
stron postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowychuwarunkowaniach pzekrac,za 20, stosuje sig pzepis art. +g Kocersu postgpowania administracyjnego.Art' 75 ust' '1 okt 1) lit. h) usfawv oo5: cirganem *ras"iwyni do wydania decyzji o srodowiskowychuwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska - w przypadku przedsigwzigc polegajqcych nazmianie lub rozbudowie m.in. dr6g bgdqcych przedsigwzigciami mogqcymi zawsze znaczqco oddzialywa6 naSrodowisko

Paekazuje sie do wvwieszenia m.in.:
1) strona internetowa RDoswGdaisku, http://www.gdansk.rdos.gov.pr

1!l- tablica ogloszeh RDOS w Gdaisku
Q! Gmina Miasta Gdyni
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Regronalrry Dyrektor
Ucnrqny Srodpwiska
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