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OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w nawiązaniu do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1,
art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
PREZYDENT MIASTA TCZEWA
zawiadamia
że w dniu 29.01.2016 r. na wniosek Inwestora –Flextronics International Poland z siedzibą przy
ul. Malinowskiej 28, 83-110 Tczew, reprezentowanej przez Pana Mariusza Matusiaka
współwłaściciela firmy Krzysztof Polkowski Architektura sp. j. ul. Cząstkowska 16, 01-678
Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
hali produkcyjno-montażowej wraz z łącznikiem i budynkiem biurowo-socjalnym, budowa
budynku portierni, stacji transformatorowej i zjazdu z drogi publicznej, rozbudowa dróg
wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej”. Lokalizacja
przedsięwzięcia: działki nr: 10/21 i 14/1 (obręb 2) przy ul. Malinowskiej 28 w Tczewie.
Rodzajem inwestycji jest budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z łącznikiem i budynkiem
biurowo-socjalnym, budowa budynku portierni, stacji transformatorowej i zjazdu z drogi publicznej,
rozbudowa infrastruktury drogowej (dróg wewnętrznych i miejsc postojowych) oraz rozbudowa
infrastruktury technicznej (przyłącze elektroenergetyczne, wodociąg, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodociąg instalacji tryskaczowej, oświetlenie terenu, gaz) niezbędnej do
funkcjonowania obiektu.
W związku z powyższym informuje się strony o możliwości przedłożenia ewentualnych uwag i
wniosków w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia pisemnie na adres
Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
lub ustnie – pok. 42 (IIp.).
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w
Tczewie, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew pok. 42
(IIp.).
Zgodnie z art. 64 i 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w
niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu uzgodnień z następującymi organami:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tczewie.
Wywieszono dnia: …………………..
Zdjęto dnia: …………………..
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1. strona internetowa UM Tczew: http://www.bip.tczew.pl
2. tablice ogłoszeń UM Tczew
3. tablice ogłoszeń UG Tczew
4. tablice ogłoszeń Sołectwa Tczewskie Łąki
5. WSK a/a
Po obwieszczeniu należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,
Wytworzyła: Ewa Banaszak

