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Przywidz, dnia 07.03.2013 r. 

GK.O.6220.8.2013 

 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). w związku z art. 106 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze 

zm. ), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim, ul Wojska 

Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański z dnia 30.11.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej 

nr 2205G Przywidz – Bliziny w miejscowości Przywidz”. 

Wójt Gminy Przywidz 

postanawia 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz 

– Bliziny w miejscowości Przywidz”. 

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust.1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, N 

199, poz. 1227 ze zm.) z uwzględnieniem obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 oraz 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Raport powinien zawierać: 

1. Charakterystykę przyrodniczą terenu przedsięwzięcia z uwzględnieniem typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm. ) wraz z ich 

rozmieszczeniem przestrzennym; 

2. Skład florystyczny i rozmieszczenie przestrzenne zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych 

i gatunków, w tym chronionych w granicach obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 poddanych 

bezpośredniemu i pośredniemu oddziaływaniu inwestycji; 

3. Analizę bezpośredniego i pośredniego oddziaływania  przedsięwzięcia na siedliska 

przyrodnicze i  gatunki podlegające ochronie na terenie obszaru Natura 2000 „ Przywidz” PLH 220025; 

4. Analizę bezpośredniego i pośredniego oddziaływania  przedsięwzięcia na siedliska 

przyrodnicze, na gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną; 
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5. Ocenę skumulowanego oddziaływania planowego zamierzania oraz znajdujących się w 

sąsiedztwie inwestycji o takiej samej bądź podobnej działalności, na siedliska przyrodnicze, gatunki 

roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarze Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 oraz na 

siedliska przyrodnicze, na gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną prawną; 

6. Wskazanie działań eliminujących i minimalizujących ewentualne niekorzystne oddziaływanie 

na przedmiot ochrony w granicach ww. obszaru Natura 2000 oraz na siedliska przyrodnicze, na 

gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną prawną. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 30 listopada 2012 roku do Wójta Gminy Przywidz wpłynął wniosek inwestora – Powiat 

Gdański w Pruszczu Gdańskim, ul Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja obiektu mostowego przy 

drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w miejscowości Przywidz”. 

Do wniosku dołączona została karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia , kopie map 

ewidencyjnych obejmujących teren przedsięwzięcia, oraz teren potencjalnego oddziaływania tego 

przedsięwzięcia, a także wypis i wyrys działek z rejestru gruntów na których będzie realizowane 

przedsięwzięcie. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 w związku § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) jako : „ drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w 

ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, 

służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody”. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt Gminy Przywidz. 

Działając zatem na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku   i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ),Wójt Gminy Przywidz wystąpił pismem 

znak GK.O. 6220.8.2012 z 14 grudnia 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gdańsku , pismem GK.O. 6220.8.2012 z 14 grudnia 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim opinią sanitarną  znak: SE.ZNS-

80.496.37.2012 z dnia 19.12.2012 r (wpłynęło 07.01.2013 r.) wyraził opinię iż z uwagi na rodzaj, skalę, 

lokalizację planowanego zamierzenia a także jego odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, 

przewidywane rodzaje i ilości wprowadzanych do środka substancji, odpadów i innych uciążliwości na 

etapach budowy i eksploatacji,  nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Stanowisko Wójta Gminy Przywidz odnośnie obowiązku oceny na środowisko jest sprzeczne ze 

stanowiskiem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.    

Obowiązek przeprowadzenia oceny  nałożono z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie  

modernizacji obiektu mostowego a także z  uwagi na  usytuowanie przedsięwzięcia  w granicach 

obszarów wymagających szczególnej ochrony  oraz bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej 

należy zwrócić szczególną uwagę na zdrowie, życie i komfort życia mieszkańców  na etapie realizacji 

inwestycji mogą powodować niedogodności dla ludzi i powinno to zostać zbadane w ramach oceny. 

Pismem znak RDOŚ- Gd-WOO.4240.712.2012.JD.2  z dnia 09.01.2013 r Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku wezwał Wójta Gminy Przywidz do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. 

Dokumentację uzupełniono przesyłając ją dnia 22.01.2013r znak: GK.O.6220.8.2012. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: RDOŚ-GD-

WOO.4240.712.2012.JD.3 z dnia 04.02.2013 ( wpłynęło dn. 08.02.2013r.) wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres 

raportu powinien zawierać informacje zawarte w art. 66 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 (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem dodatkowych elementów określonych w treści sentencji niniejszego postanowienia. 

W uzasadnieniu organ opiniujący stwierdził, ze realizacja przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać 

na środowisko. Wskazał na konieczność sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko w 

ujęciu ochrony elementów przyrodniczych z uwzględnieniem obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH 

220025 oraz Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Analizując więc łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz informacje 

zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Przywidz wziął pod uwagę: 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia 

• skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę istniejącego obiektu mostowego przy 

drodze powiatowej nr 2205G Przywidz - Bliziny w miejscowości Przywidz. Projektowany zakres robót 

przebudowy będzie obejmował charakterystyczne parametry istniejącego obiektu, które po 

przeprowadzonym zadaniu inwestycyjnym nie ulegną zmianie, natomiast zmienią się jego parametry 

użytkowe i techniczne. Zakres będzie obejmował rozbiórkę istniejącego ustroju niosącego wraz z 

wyposażeniem, rozbiórkę w osłonie ścian szczelnych korpusów istniejących przyczółków z 

pozostawieniem elementów posadowienia pośredniego     ( istniejących pali nieznanej konstrukcji ), 
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budowę nowych przyczółków żelbetonowych ze skrzydłami żelbetonowymi na istniejących i nowych 

podporach pośrednich ( pale wiercone ) oraz budowę nowego ustroju niosącego wraz z 

wyposażeniem. Zastosowanie materiału : płyty przejściowe żelbetonowe, nawierzchnie z żywic 

epoksydowych. Długość obiektu po przebudowie będzie wynosiła 6,30 m, długości ze skrzydłami 

12,50 m, całkowita szerokość obiektu 12,55 m. Klasa obiektu po przebudowie B wg PN – 85/ S – 

10030. 

• powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich 

W załączonych do wniosku dokumentach nie odniesiono się do możliwości wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych projektowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, generującymi 

oddziaływania tego samego typu projektowanymi/istniejącymi na analizowanym terenie. 

• wykorzystanie surowców naturalnych 

Podczas użytkowania nie przewiduje się stosowania surowców naturalnych, takich jak woda czy 

kopaliny.  W okresie realizacji inwestycji nie są znane dokładne ilości wykorzystania wody i innych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii . 

• emisje i występowanie innych uciążliwości 

Z przedłożonej „karty informacyjnej przedsięwzięcia" wynika, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego oraz przekroczenia norm 

hałasu. Uciążliwości te będą związane z prowadzeniem robót drogowych z użyciem ciężkiego sprzętu 

budowlanego – drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowania jezdni.  Jednakże 

wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie się cechował niskim poziomem uciążliwości na 

środowisko. Prace budowlane będą prowadzone tylko w ciągu dnia. Odpady powstałe w wyniku prac 

budowlanych będą podlegały selektywnej zbiórce, zabezpieczeniu i zagospodarowaniu przez 

Inwestora zgodnie z ustawą o odpadach. Wszelkie odpady niebezpieczne będą gromadzone, 

zabezpieczone i przekazane podmiotom uprawnionym do ich unieszkodliwiania. Podczas prac 

związanych z realizacją inwestycji powstanie ok. 400 m3 ilości mas ziemnych, które częściowo będą 

wykorzystywane poprzez rozplanowanie na terenie budowy. Powstałe ścieki bytowo – gospodarcze 

będą gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych, które będą okresowo opróżniane przez 

specjalistyczną firmę. 

• ryzyko wystąpienia awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii 

Nie przewiduje się aby przy prawidłowym wykonywaniu prac przygotowawczych modernizacji obiektu 

mostowego zaistniało ryzyko powstania poważnej awarii. Inwestycja nie wiąże się z korzystaniem z 

mediów i powstaniem emisji na etapie użytkowania.   

2. Usytuowanie przedsięwzięcia . 

Projektowany most znajduje się na drodze powiatowej 2205G w odległości 200 m od skrzyżowania z 

drogą wojewódzką 221 i znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Przywidz. Około 

300 m od mostu, od strony północnej jeziora znajduje się camping nr 20 Lucyna Herbasz. Po drugiej 
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stronie jeziora, od strony południowej w odległości ok. 300 m od mostu znajduje się Ośrodek 

Wypoczynkowy Omega. Najbliższe obszary chronione akustycznie w postaci zabudowy mieszkaniowej 

( zagrodowej) znajdują się w odległości ok. 25 m od przebudowanego mostu. 

• obszary wodno -  błotne 

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę istniejącego obiektu mostowego  na 

Jeziorze Przywidzkim. Miejsce to może pełnić rolę  naturalnego bytowania  gatunków chronionych 

płazów, ryb oraz ssaków,  żerowiska dla lokalnych populacji ptaków lub też stanowić miejsce 

przystankowe dla gatunków ptaków migrujących. Zadrzewienie zlokalizowane w granicach 

planowanej inwestycji mogą także stanowić miejsce występowania wielu gatunków ptaków i 

nietoperzy. 

• obszary wybrzeży 

Nie dotyczy – teren przedsięwzięcia jest oddalony ok. 50 km od Zatoki Gdańskiej. 

• obszary górskie i leśne 

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach górskich. Projektowany obiekt mostowy   
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych . Najbliżej planowanej 
inwestycji w odległości ok. 1,0 km, zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze 
Przywidzkim”.  Z inwentaryzacji Lasów Państwowych (2007 r.) oraz danych Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się siedliska 
przyrodnicze: 9110 kwaśne buczyny ( Luzulo- Fagenion ) i 9160 grąd subatlantycki ( Stellario – 
Carpinetum). Siedliska te mogą stanowić miejsca występowania wielu gatunków ptaków i nietoperzy. 

• obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych 

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 116 „ Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”, którego odporność na zanieczyszczenie 
uznano za wystarczającą a wody określono jako średniej i dobrej jakości. W bezpośrednim sąsiedztwie  
inwestycji  znajdują się lasy wodochłonne zlokalizowane odpowiednio wokół Jeziora Przywidzkiego i 
wokół wpadającego do niego cieku. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę 
istniejącego obiektu mostowego  na Jeziorze Przywidzkim. 

• obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na  występowanie gatunków roślin i 
zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci  Natura 2000 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w granicach obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 
oraz na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbliżej planowanej inwestycji, w 
odległości ok. 1,0 km, zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidzkim”. W 
obszarze Natura 2000 „Przywidz PLH 220025 wyróżniono 9 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG: 3160  naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 6510 niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowe ekstensywnie (Arrhenatherion elatrioris), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea), 9110 kwaśne buczyny (Luzulo- Fagenion), 
9130 żyzne buczyny (Dentario glndulosae- Fagenion, Galio odorati- Fagenion), 9160 grąd 
subatlantycki (Stellario- Carpinetum) ,9190 pomorski kwaśny las brzozowo- dębowy (Betulo – 
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Quercetum), 91DO bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi – Pinetum, Pino), 91EO łęgi wierzbowe , topolowe, olszowe i jesionowe (Salicentum albo – 
fragilis, Populetum albae, Alnenion).  W ww. obszarze chronione są gatunki płazów wymienione w 
Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG : traszka grzebieniasta Triturus cristatus oraz kumak 
nizinny Bombina bombina. Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 
są także gatunki ryb wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG : różanka Rhodeus 
sericeus amarus oraz strzebla błotna Phoxinus percnurus. Spośród ssaków ochroną objęto wydrę 
Lutra lutra. 

• obszary na których standardy jakości zostały przekroczone 

Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących usytuowania planowanej inwestycji, 
względem obszarów na których standardy jakości zostały przekroczone. 

• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących usytuowania planowanej inwestycji, 
względem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

• gęstość zaludnienia 

Projektowany most znajduje się na drodze powiatowej 2205G w odległości 200 m od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką 221 i znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Przywidz. Około 
300 m od mostu, od strony północnej jeziora znajduje się camping nr 20 Lucyna Herbasz. Po drugiej 
stronie jeziora, od strony południowej w odległości ok. 300 m od mostu znajduje się Ośrodek 
Wypoczynkowy Omega. Najbliższe obszary chronione akustycznie w postaci zabudowy 
mieszkaniowej ( zagrodowej) znajdują się w odległości ok. 25 m od przebudowanego mostu. 

• obszarów ochrony uzdrowiskowej 

Nie dotyczy – teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru ochrony 
uzdrowiskowej ani w jej pobliżu. 

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji 
jak i jego funkcjonowania w tym na: 

• zasięg oddziaływania 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia jest zależny od różnych czynników, zarówno organizacyjnych 
jak i technologicznych. Przewidywany zasięg będzie obejmował tren miejscowości Przywidz wraz z 
ich mieszkańcami i lokalnym środowiskiem przyrodniczym. Jednakże uciążliwości  będą miały 
charakter krótkotrwały i będą się cechować niskim poziomem uciążliwości na środowisko. 

• transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia 

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania 
planowego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski , zarówno na etapie realizacji 
jak i eksploatacji. 

• wielkość i złożoność oddziaływań, z uwzględnieniem obciążenia  istniejącej infrastruktury 
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Przewiduje się, że inwestycja będzie się wiązać z występowaniem różnego rodzaju oddziaływań i 
uciążliwości. Mogą mieć różną skalę i stopień złożoności.  Na etapie budowy wystąpią uciążliwości 
okresowe przekroczenia norm hałasu, emisji pyłu oraz spalin związane z pracą maszyn i urządzeń. 

• prawdopodobieństwo oddziaływania 

Prawdopodobieństwo  wystąpienia opisanych powyżej oddziaływań określa się jako duże. Dotyczy to 
szczególnie oddziaływań emisji gazów i pyłów na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz oddziaływań 
akustycznych na ludzi i zwierzęta i oddziaływań na poszczególne gatunki zwierząt, ich populacje i 
siedliska na  etapie budowy. 

•  czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania 

Inwestor nie podał planowanego czasu budowy elektrowni  na danym terenie ani okresu przez jaki 
będzie ona funkcjonować. Przewiduje się , że właściwe zrealizowane przedsięwzięcie pozwoli na 
użytkowanie przez okres kilku – kilkudziesięciu lat. Zakłada się, że część oddziaływań (głównie z 
realizacji inwestycji) będzie oddziaływaniami czasowymi i częściowo odwracalnymi, np. naruszenie 
warstwy gruntu. 

Po dokonaniu szczegółowej analizy materiałów dowodowych zgromadzonych w aktach sprawy, 

uzyskanych opinii organów opiniujących:  Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska  w 

Gdańsku  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, mając na 

uwadze art. 59 ust. 1 i art.63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tj.: rodzaj, 

charakterystykę i lokalizację  przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu istnieje potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono orzec jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowiska(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie 

służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 

za pośrednictwem Wójta Gminy Przywidz w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego 

postanowienia. 

 

 

Otrzymują: 

1.Kazimierz Golonka 

2.Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim (Skarb Państwa) 
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3.Gmina Przywidz - Drogi 

4.strona internetowa (BIP) 

5. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przywidz 

6.tablica sołecka Przywidz 

7. a/a 

Do wiadomości: 

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, 

2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


