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OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
"S_iti'cn o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem :d-ecii

Zgodnie zart.10. @ 1oraz art.49 5 1 i 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., KOdeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku.
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskoWych
uwa'rUnkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotcwoltaicznej Kępina P—V2

„O mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina SZturn”,
przeWidzia-nej do realizacji na działce nr 1315, obręb Kępin-a, gmina Sztum, 52 wniosku który

Złdżyła PV construction Sp. .z o.o.., ul. Słoneczna 80, 42-350 Pustkowie Lgockie.
informuje, że—
zastał zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji .o śródisdych

uwarunkowaniach, w zwnązku z. czym wszystkie strony postępowania mają możliwość
WYPOWiedzenie się co do ZebranyCh dowodów i materiałów oraz zgłasza-nych żądań,zapŚOZnania się 'z dokumentacją sprawy, 'a także z możliwością składania uwag i wniosków
w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy-

Sztum, ul. MickieWicza 39, 82—400 Sztum pokój nr 56 (II piętro), tel.,: 556406315,
w poniedziałek-czwartek w godzinach 8.00 - 15.00 i piątek w godzinach 83.00 - 1400
W't'erminie 7 dni od daty Otrzymania ”niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3. paźdZiernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
.o.: środowiśku i jego ochronie, udziale Społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2.2021 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 zapmponowanym
przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 uSt.1. Przez—_ obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren. na którym będzie realizowanej przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;
2.) działki, na których wwyniku realizacji, eksploatacji” lub uzytkowaniaprzed.si'ęWZięici-a
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.. które
może Wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu niemchomości, zgodnie z jaj
aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji .o środowiśku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena-ch Oddziaływania na środOWiSK-O

(tekst jednolity; Dz. U:. z 2021 r. poz. 247) jeżeli liczba stron postępowania o-W'ydanie decyzji
LQ środowiskowych uwarunkcwaniach przekracza 10 st-csuje się przepis art. 40 ustawy zdnia

14 czerwca 1960 r'. - Kodeks pestępowąnia „adminisvacyjnego (tekst jednonty: Dz., U.. z 2029
r.. poz—. 256 ze Zm.) zgodnie, z którym zaWiadbmienie stron o decyzjach i innych czynnościach-r
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia-, w innej
formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnie-nie pisma w Biuletynie Informacji” Publicznej na stronie podmiotowej właściwego”
organu administracji publicznej.

Zgodnie z art; 4.9 5. 2 zaWiadomieni-e uważa się ze dokonane. po upływie czternastu dni"
od dnia, w którym nastąpiło publ'iCzne obwieszczenie, inne publiczne. ogłoszenie: lub:-

udos'tępnienie- pismaw Bioletynie.Informacji Publicznej.-

Gleszozeme nastąpiło dni-a: oai.042021r

