Sztum, dnia 26.01.2021r.

GKVII.6220.4.10.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.

49

ustawy z

dnia

14

czerwca

1960

r.

-

Kodeks

postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3,art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia sie strony o wydaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: Prowadzenie punktu skupu
ziomu w miejscowosci Sztum”, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 107/5, obreb
3-Sztum, gmina Sztum, na wniosek ktory ziozyta osobafizyezna.
Z trescia ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,mozna zapoznaé sie w Urzedzie
Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokdj nr 56 (II pietro), w

poniedziatek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30 — 15.30, w Srode w godzinach 7.30 - 17.00
i piatek w godzinach 7.30 — 14.00.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania 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 2018 r. poz. 2096 ze
zm.) zgodnie, z ktorym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nastapié w formie publicznego obwieszezenia, w innej formie
publicznego ogtoszenia zwyczajowoprzyjete] w danej miejscowosci lub przez udostepnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej wtaSciwego organu

administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od

dnia,

w ktdrym

nastapito

publiczne

obwieszczenie,

inne

publiczne

ogtoszenie

lub

udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach

oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.): ,Strona postepowania w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktoremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujace] sie w obszarze,
na

ktory

bedzie

oddziatywa¢

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

ktdrych

ow wyniku

realizacji,

eksploatacji

lub

uzytkowania

przedsiewziecia zostatyby przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktore
moze wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.”.

Od przedmiotowej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawezego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 -— 824 Gdansk, za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji (art.127 § 112 oraz art. 129§1i2k.p.a.).

Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania, sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzje wydat, nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia sie odwolania jest niemoznos¢

zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego i wniesienia skargi do sadu administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodnaz zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do

wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastapito dnia: 27.01.2021r.

