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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzi‘aJywania na
érodowisko

Z’godnie 2 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zwiazk‘u z art. 74 ust. 3 ustawy z dnja 3 paidziemika
2008 r. o udostepnianiu inforrnacji o érodowisku i jego ochronie, udziale .spdeczeﬁstwa

w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzia1ywania na érodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.

1029) zawiadamia sie strony o wydaniu pastanowienia o koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla ptzedsiewziecia pn.:

”Budowa

elektrowni fotowoltaicznej

,Barlewice” o mocy do 40 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz

urzadzeﬁ elektroenergety'cznych na dziaikach o numerze ewidencyjnym 162/3, 162/5 obreb
Barlewice oraz dziaice ewidencyjnej numer 13/2 obreb Postolin, gmina Sztum", z wniosk-u
pelnomocnika Horizons PL6 Sp. z 0.0., ul. Nowourysnowska 153, 02-766 Warszawa.
Z treécia ww. postanowienia oraz dokumentac

sprawy, opinia Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Gdaﬁsku, Paﬁstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Malborku oraz Paﬁstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni
w Tczewie, moZna zapoznaé sie w Urzedzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewigza 39, 82:

400 Sztum pokéj nr 58 (ll pietro), w poniedzia1ek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30 -15.30.
w érode w godzinach 7.30 — 17.00 i piatek w godzinach 7.30 - 14.00.
Zgodnie 2 art. 74 ust. 3 o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale

spote‘czeﬁstwa w ochronie‘ érodowiska oraz o ocenach oddzia1ywania na érodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) jeieli Iiczba stron postepowania o wydanie decyzji

o érodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 s'tosuje sie przepis art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 2e
zm.) zgodnie, z ktérym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnoéciach organu

administracji publicznej moZe nastapié w formie publicznego obwieszczenia, w innej fom‘uie

publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowoéci lub przez udostepnienie
pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej wtaéciwego organu
administracji publicznej. Zawiadomienie uwaZa sie za dokonane po uptywie cztemastu dni od

dnia, w ktérym nastapiio

publiczne

obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie Iub

udostqpnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej.

Zgodnie 2' art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 paidziemika

2008 r. o udostepnianiu informacji

o érodowisku i jego ochronie, udziale spaeczeﬁstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach

oddzia!ywania na érodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029):

"Strong

postgpowani'a

w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktéremu przyshguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci znajdujacej sie w obszarze,

na ktéry bedzie oddziaWaé

przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez

wnioskodawce, z zastrzeZeniem art. 81 ust.1. przez obszar ten rozumie sie:
1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujacy sie w odlegioéci 100m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktérych wwyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedjsiniecia
zostatyby przekroczone standardy jakoéci érodowiska. lub

3) dziaiki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia. ktére
moie wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomoéci, zgodnie z: jej
gktualnym przezn’aczeniem‘.’1

0d przedmioto‘wego postanowienia przystuguje stronom zaialenie d6 Samorzadowego
Kolegium Odwmawczego w Gdaﬁsku. ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 — 824 Gdarﬁsk, za

poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. w terminie 7 dni 9d dnia dor'eczenia
niniejszeg‘o postanowienia.
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