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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie zart. 61 5? 4 oraz :art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. p-Kodeks postępowania

adminisnacyjnegc (tekst jeaI'ity: Dz. U. z; 2021 r., poz. 735) w związku zart. 74 Ust. 3 ustawy

z dnia-3 października ”2008. r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,. udziale
społeczeństwa w ochronie" środoWiSka oraz :o ocenach oddziaływania na ś'rodOWiSIś'o

(te-katjednolity: Dz. U,. z-2021*r._, poz. 247) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji. o środowiskowych uwarunkowaniach; dla przedsięwzięcia pn.:

..„ludowa farmy fotowoltaiczne] zlokalizowanej na dz. nr- 5417 w obrębie Gościszewo,. gmina

Sztum "przewidzianej do realizacji na. działce nr 5417. obręb Gościszewo, gmina Sztum
na wniosek ,PCWO ENERGY PROJEKT.Sp. z; „o.o..- ul. Emilii Plater 53. 00-113Warszawę.

.Joidnocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust?. 1 pkt 12) ustawy zdnia 3. pazdziernika 20081'1.
o udostępnianiu infomacji o środa-wieku ijego ochronie., udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ..śrOdowi-sko (tokstjednolity: Dz. U z 2021 "r.. poz.

247) tutejszy "organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk-o.
Państw/owego Pcwiatowego Inspektora sanitarnego w moiom—ku oraz Panem/owego.

Gospooarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd ZloWni w Elblągu o opinięw spraWio obOWiązm

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.
Jednocześnie na podstaWie- art. 10. 5: 1. Ustaw z. dnia 14- ozerwca 1960 r.. Kodaka

postępowania administracyjnego (tekst—jednolity: Dz. U. z 2021 r.. poz. 735) informuje
wszystkie strony postępowania o moz-liwości zapoznania się z. dokumentacją sprawy.

składaniem uwag i wniosków w formie pisemnej. elektronicznej i ustnej w Urzadzio Miasta i
Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39. 82-400 Sztum„ w. poniedziałek-.rczwarteks w. godzina-oh 800
7 15.00 ipiątek. w godzinach 8.00 - 14.00.

Zgodnie- z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ”i jego ochronie, Udziale spcłecZeństWa w ochronie środ-OWiska oraz o ocenach”

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247): „Stroną postępowania
w. sprawie. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz;

podmiot.-.. któremu przysługuje prawo rzecz-oWs do nieruchomości znajdującej-się wobszarzo.

na ktory będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez,
wnioskodawcę., z zastrzeżeniem art. 81 uat.1. Przez Obszar ten rozumie się:
'1'.) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie; oraz fobś'zari
znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;

._2) działki, na których wwyniku realizacji. eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczonefstandardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, more
może wprowadzić ograniczenia w. zagospodarowaniu ~nieruchomcści, zgodnie z jej

aktualnym przeznaczeniem-.”

Zgadnieg z art. 74 ust., .3' o udostępnianiu informacji o środowisku. i jego oohronle, udźiaie-'

Społeczeństwa w ochronie środówiska oraz o ocenach oddziaływania na ”srodowska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
.o „środowiskowych uwarunkowaniach przekracza: 10 stosuje się. przepis art. 49 ustawy z dnia

1.4-czerwca 1960 r,. ~ Koceks poetepowania "administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r;. poz. 7351) zgodnie. z którym zawiadomienie stron o decyzj-ach i innych czynnościach organu
administracji publicznej moze nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej ”forrme

publicznego Ogłoszenia zwyczajowo. przyjętej w danej miejscowo-ści lub przez udostepnlenle

piłem.-a w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściWego organu

adrnińistracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dekonane po upływie czternastu dniod
”dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie It_-łb-

udostępnienie pisma w Biuletynie informacj-i ”Publicznej-.
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