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OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
.=sętron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art.10. 5 wraz art. 4-59 5 1 is 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.., Kodeks-=
postepowania administracyjne-go (tekst'jednolity: Dz. U. z. 2020 r., poz. 256 Za zm.)., w zw1ązku
Ż; ”prowadzonym postępowaniem w teprawie wydania decyzji o środowiskowy-ch
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaiczne] Koniecwałd PVi4.
:o mocy do ww w miejscowości Koniecwałd, działka nr 205/51, ob. KoniecWałd gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na; działce .nr 205/5, obręb Koniecwałd', gmina. SZt'um, z” wniosku
który złożyła PV Construction Sp.. z o.o.., „ul. Słoneczna. 80, 4223.50 Pustkowie Lgozckie.
infonnuje, że

został zebrany materiał dowodowy .nie-zbędny do wydania. decyzji o srod-owtskcwch
uwarunkowaniach, ”.w .ZWiązku z czym wszystkie: Strony postępowania mają możliwość.

wypoyViedzenife się Co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań,.
zaocznariia sie z dokumentacją sprawy., atakże z moiWością składania uwag i wniosków
w niniejszej sprawie w formie pisemnej-. elektronicznej i uśtnej w. Urzędzie Mia-"sta ”i Gminy
Sztum, ul. Mickiewicza 39. 82-400 Sztum pokój nr 56 (II” piętro)-, tel.: 556406315.

w poniedziałek—czwartek w gcdzmach 8.0.0 .— 15.00 i piątek w godzinach 8.00." -.- -1 4.200.
w terminie. 7 dni od daty otrzymania- niniejszego zawiadomienia.
zgodnie z art. 74 ust. 3a- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie. środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247): „Strona postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się
w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowany-m

przez wnioskodawcę, zzastrzeżeniern art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowana przedsięwzięcie-,- oraz obszar-

znajdującysię w odległości 10% od granic tego terenu;2) działki, na których wwyniku realizacji, eksploatacji lub. użytkowania"przedsięwzięcia
zostały-by przekroczone-standardy jakości środowisk-a, ”lub

33)" działki znajdujące się w ”zasiegu znaczącego oddziaływania przedsięwzięda, które:
może Wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości. zgodnie z jej
”aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowi-aku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ”środowisko”

(tekst. ieaIity Dz. U. z 2021 r.. ”poz.. 247”) jeżeli liczna stron postępowania o wydanie decyzji
o "środcwtsk-cwych UWarunkcwania.ch przekracza "10 stosuje sie przepis art. 49 ustawy z dnia

114 ;czjewvca 1960 r. «Kodeks postępowania administracyjhego (tekst jednolity: ”Dz. U z 2029
r. paz-). 256: ze zm). zgódnie, : którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach:
Organu administracji publicznej może nastąpić w farmie publicznego obwieszczenia, w innej

formie publicznego ogłoszenia zwyczaJ'OWO przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na. stronie podmictówej Właścmegc
.Qrganu administracji publicznej.

Zgodnie z art”. 49 s 2 zawiadomienie uważa się za. dokonane.- po upływie czternastu dni

Od ”dnia, w którym nastąpiło: publiczne obWiestzcze-nie, mne publi-czne Ogłoszenie lub;
.UdOStępnie-nie pisma w Biuletynie- Informacji P-ubliCznejf.

_. leszczenre nastąpiło dma 0042021ir

