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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 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 środowisko (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaiczne] o mocy do BMW wraz : niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewidencyjnym 343 i 344, obręb Sztumska Wieś w gminie Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek PVE 211 Sp. z o.o. ul. Jana

Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której nałożono

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do

wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zaś organami biorącymi udział w ocenie
oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku,

Regionalny Dyrektor Ochrony ŚrodoWiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 wlw ustawy każdy ma prawo
składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
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z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82—400 Sztum, w poniedziałek, wtorek

i czwartek w godzinach 8.00 — 14.00, w środę w godzinach 8.00 - 15.00 i piątek
w godzinach 8.00 — 13.30, e-mail: sztum@sztum.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o. ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
www.bip.sztum.gl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, a także

na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
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