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.BWIESZCZENI E
ZAWIADOMIENIE”
aire-'n' o zabranych dokumentach i materiałt przed awd-aniem decyzji
zgodnie z art.-1.0. $ toraz art.- 4951 i 5 2 ustaWy z dnia 14 czerwca 1960. r., Kodeks
postępowania .administ'racyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.. poz. 256. ze zm.”), w związku
z

prowadzonym

postępowaniem

w

sprawie

wydania. decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaiczne] Koniecwatd PV3
.o mocy do 1MW w miejscowości Koniecwałd. działka nr 205/5, ob. Koniecwałd gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działce nr- 205/5, obręb K'oniecwałd, gmina ”Sztum, z wniosku

który złoŻYłe PV Construction Sp. z oo., ul. Słoneczna ”80, 42350 Pustkowie Lgockie.

informuje.. że
został zabrany materiał dowodówy niezbędny do wydania decii o środowiekowyeh
uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie. strony postępowania mają możliwośćwypowiedzenie. się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych Zadań-',
zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością Składanie uwag i wnioakow

w. niniejszej sprawie w formie pisemnej. elektronicznej i ustnej w Urzędzie-= Miasta .i Gminy
E?S'ztun'r. ul. Mickiewicza 39, 82—400 Sztum pokój nr 56 (II piętro.). ”tel.: 5156406315.

w poniedziałek-czwartek w godzinach 8.00 — 15.00 i piątek w godzinach 8.00 — 1400
w terminie 7 dni od datyotrzymania niniejszego zawracam-renia;
Zgodniez art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008” r. o udostępnianiu informacji”;
o środowisku i jego ochronie. udziale Społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach”
oddziaływania na środowisko ('tekstjednołity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247): „Strona postępowania
w sprawie ”wydania decyzji o środowiskowych uwaruokow'aniach jest. wnioskodawca oraz
podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej Się;
w ”obszarze, na. który będzie oddziaływać ”przedsięwZięcie w Wariancie zaproponowanym"

przez wnioskodawcę, z zastmeżeniem art.81 uSt.1. Przez Obszar ten rozumie się:
"I) przewidywany teren, na którym będzie- realizowana przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w Odległości 100m od granic tego terenu;
'

2) działki, na których w Wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsięwzięcia
zootałyby przekroczone standardy jakosci środowiska, lub

3). dZ-iałki znajdujące się w zacięgu Znaczącego oddziaływania pfzedsięWZię-cia. które:
”może wprowadzic Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jaj.
aktualnym przeznaczeniem-.”.

Zgodnie .z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środoWisku i jego ochronie-, ud.-”cialo;
społeczeńetwa w oohronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ŚrOdOWiSkO-f
(tekst jednolity: Dz.. U. z 2021 r.- poz. 247)” jeżeli liczba stron postępowania o wydanie: decyzji;
o „środowiskowych warunkom-niach przekracza 10 stosuje się. przepis art. 49 ustawy z ”dnia..

14 czerwca 1960” r. .- Kodeks; postępowania administracyjnego :(tekstljednolity: DZ”, U. z2020
r., ”poz. ”5256 ze zm.) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzja-ch i innych czynnościach
organu administfaCji puiCZnej maże nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej
formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejsmwcści lub przez

u-idOStępnienie: pisma w Biuletynie Informacji P'ubi'icznej' na str-bnie podmiotowej Właściwego
org-anu administracji pUblicznej-.

Zgodnie z art, 49. 5 2. zawiadomienie uważa się za dokonane: po u-. (Zie czternastu dni

od dnia., w którym nastąpiło publiczne; obW'ies-z.cze--n"iez,_ inner publiczne ogłoszenie lob
U-dostęjpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie;- nastąpiła dnia;: 08.035142021r..

