Sztum, dnia 04.01.2021r.
GKV.6220.17.2020

OBWIESZCZENIE
o wszezeciu postepowania

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy 2 dnia
w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy Z dnia
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

$rodowisku i jego ochronie, udziale
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o
ocenach oddziatywania na $rodowisko
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o

y o wszezeciu postepowania w
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia sie stron

nkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
sprawie wydania decyzji 0 grodowiskowych uwaru
na dziatkach nr 184/4, 402 w miejscowosci
.Budowa farmy fotowoltaiczne) zlokalizowanej
realizacji na dziatach nr 184/4 i 102, obreb
Nowa Wies, gmina Sztum’, przewidzianej do
y Projekt Sp. z 0.0., ul. Sw. Leonarda 9,
Nowa Wies, gmina Sztum, z wniosku PCWO Energ

25-311 Kielce.
4 pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika
Jednoczegnie informuje, ze zgodnie z art. 64 ust.
i jego ochronie, udziale spoteczensiwa Ww
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283
ochronie érodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,
ze zm.) tutejszy organ wystapi do Regionainego
o w Malborku oraz Panstwowego
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneg
Zlewni w Tczewie o opinie w sprawie
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
na srodowisko dla planowanej inwestycji.
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania

y Z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
Jednoczegnie na podstawie art. 10. § 1. ustaw
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuje
postepowania administracyjnego (tekst jednolity
zapoznania si¢ Z dokumentacja sprawy,
wszystkie strony postepowania o mozliwogci
elektronicznej | ustnej w Urzedzie Miasta i
skladaniem uwag i wnioskow w formie pisemnej,
m pokdj nr 56 (II pigtro), w poniedziatek.
-Gminy Sztum, ul, Mickiewicza 39, 82-400 Sztu
w rode w godzinach 7.30 — 17.00 i piatek w
wtorek i czwartek w godzinach 7.30 - 15.30,
godzinach 7.30 — 14,00.
ka 2008 r. o udostepnianiu informagji 0
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy Z dnia 3 pazdzierni
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
. poz. 283 ze zm,): ,Strona postepowania w
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U, z 2020r
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci

znajdujacej sie w

obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez

wnioskodawce, z zastrzezeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie sie:
1)

przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujacy sie w odlegtosci 100m od granic tego terenu;

2) dziatki,

na

ktorych

w wyniku

realizacji,

eksploatacji

Jub

uzytkowania

przedsiewziecia zostalyby przekroczone standardy jakogci Srodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia, ktdre
moze wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje sie przepis art, 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze

zm.) zgodnie, z ktorym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nastapic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego organu
administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od
dnia,

w

ktérym

nastapito

publiczne

obwieszezenie,

udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastapito dnia: 04.01.202ir.

inne

publiczne

ogloszenie

lub

