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OBWIESZCZ EN IE
o: wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia. oceny oddziaływania na

śrOdoWisko

Zgodnie-' z art.

49 ustawy-- z dnia 1-4 czerwca 1960 .r.

Kodeks wstępowania:

_administracyjnego ”(Dz..- U. z 2020 r. poz.- 258 ze zm.) w związku zart. 74 ust. 3.art.185 ust—. 3
ustawy _z dnia. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie. udziale społeczeństwa w fochronie środowiska oraz o ocenach oddZiaływan'ia na;
środowisko (Dz. U.. z. 2020 r. poz.- 9283 ze. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu

'postandWionia O konioCZnOŚCi ”przeprowadzenia” oceny OddZialywania na środOWisk'o dla
”Filed-cięwzięoiga pn.:” Budowa fauny fotowoltaiczne] o mocy do 40MW w obrębie Nowa Wiec
Postolin i SZtum'aka Noś-”., przewidzianej do realizacji na działkach nr- air-o, B'TWZ i 37'W31.

obręb Nowa.. Wieś. dZiałce nr 9571... obręb: Postolin i działkaon nr 19715 i 202/91... obrob.-.Sztumaka Wieś, gmina ”Sztum. z wniosku Polonergia Farma Fotowoltai'ocna'. 1 Sp. z.- o.o...-

ul. Krucza 24/26... 00—526 Warczawa.
Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy.-; opinia Regionalnego: Dyrektora
doh-”tony ŚrodOWisk-a w Gdańoku. Pańctwowego PoWiatowiego. Inspektora-. Sanitarnego .w

Malborku -.oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Ziemi w
'Tozewio, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39. 82—400”

SztUm ikój nr 56 (II piętro.), w poniedziałek. wtorek i czwartek w godzinach 7.30 _— 15 30 w
środę w godzinach 7-30- 17.00 i piątek. w godzinach 7.30 —-_ 14.00.
Zgodnie z art. 74 ust. 3. o udbS'tępnianiu informacji 'o środoWisku i jego; ochronie. udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocen-ach oddżiaływania na środowisko
(Dz.- .U. z 2020 r. poz-. 283 ze zm.) jeżeli liczba stron postępoWanla o wydanie decyzji

::)-środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy” z dnia1-4 czerwca 1960 r. -'- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z ”2020. r.. poz. 256. ze

zm.) zgodnie, .z którym zawiadomienie "stron o decyzjach i inn-yeh czynnościach” organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej ”formie

pubiicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowośd lub przez udostępnienie.-

pisrna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej..Zawiadomienie uwazaSlę za dokonane po upływie czternastu dni od

dnia-,. w ktorym „nastąpiło publiczne obwieszczenia, inne publiczne ”ogłoszenie; lub
udostępnienie pisma-w Biuletynie Informacji Publioznej.

zgodnie zart. 74 ust. ”3-3 ustawy z dnia 3 październik-'a" 2003- r; o; udostępnianiu 'inf'orrniajoji' :o
środowisku i jego ”ochronie, udziale. społeczeństwa w ochronie środowiska oraz .o eee-niach
;Dddziaływania na średowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm..): „Stroną postępowania: w

sprawie wydania decyzji o .środ-owi'skowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
”podmiOt, któremu prZysługujeprewo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze-,

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcłe w f-wariancie— [zaproponowanym przez
wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Prz-ez obszar ten rozumie się:

, oraz obszar
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1) DrZewirdywany teren na którym

znajdując-y sięw odległości 100m od granic.-tego terenu;-
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3) działki znajdujące się w zasięgu. znaczącego oddziaływania. Prze.d5ięwzięci*a' które

rowaniu nISI'UChOMOSm zgodnie z jej
oda
osp
zag
w
303
502
a-”
ogr
ić
adz
row
Wp
ma
aktualnym 'PFZBZUBGZĘDFem;Ę

Cel przedmiotowego. postanowienia: %pmysłuouie ”str-onem: odwołanie do Samer-ządwęgo

Kii-legiurn Odwoławczego w. Gdańsku„ ul.. Podwale P'rzeomiejskie. 30, 30 ~- --824' Gdańsk za
„pośrednictwem Bunnistrza Mia-sta. i' Gramy Sztum w termime ? dni go. tam doręczenia
niniejszego postanowienia.
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