I

B u r m i s ta r z

Miasta. i (“any

Sztum.

dnia 21.o4.2022r.

GKV.6220.1
a m 5.9.2020

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dziaiajac na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia ,3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczer’istwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na érodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) informuje, 2e w dniu 21.04.2022r. na wniosek
SOLAR ARK Sp. z 0.0., ul. Laciarska 4 Iok. 205, 50-104 Wrociaw wydana zostaia decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastruktura towarzyszqca na dziaice ewidencyjnej nr
336 oraz czeéci dziaiek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrebie Postolin, gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na dzialce nr 336, 335 i 341/1, obreb Postolin, gmina Sztum.

Jednoczeénie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moiliwoéci zapoznania
sie z treécia decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym wydanymi uzgodnieniami i opiniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdar’isku, Par’istwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Par'istwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzqd Zlewni w Tczewie, w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum pokéj nr 57 (II pietro), w poniedziaiek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30
— 15.30, w érode w godzinach 7.30 — 17.00 i piatek w godzinach 7.30 — 14.00.
Treéé decyzji zostanie udostepniona w dniu 21.04.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Sztum.
Zgodnie 2 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zwiazku 2 art. 74 ust.

3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o érodowisku ijego ochronie,
udziale spoieczeﬁstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na érodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamia sie strony o wydaniu decyzji
o-érodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 24MW wraz z infrastruktura towarzyszqca na dziaice ewidencyjnej nr
336 oraz czeéci dziaiek ewidencyjnych 335, 341/1 w obrebie Postolin, gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na dziaice nr 336, 335 i 341/1, obreb Postolin, gmina Sztum na
wniosek SOLAR ARK Sp. z 0.0., ul. Laciarska 4 Iok. 205, 50-104 Wrociaw.
Z treécia ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdar'isku i opiniami Paﬁstwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Malborku oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Tczewie, strony moga zapoznaé sie w Urzedzie Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokéj nr 57 (II pietro), w poniedziaiek, wtorek i czwartek
w godzinach 7.30 - 15.30, w érode w godzinach 7.30 — 17.00 i piatek w godzinach 7.30 —
14.00.

Zgodnie 2 art. 74 ust. 3 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczer’lstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) jeZeli liczba stron postepowania o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje sia przepis art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zgodnie, z ktérym zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnoéciach organu administracji publicznej moZe nastapié w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej
miejscowoéci Iub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej wtaéciwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uwaZa sie za
dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne Obwieszczenie,
inne publiczne ogtoszenie lub udostapnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie 2 art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostapnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.): ,,Strona postepowania
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci znajdujacej sie w obszarze,
na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawca, z zastrzeZeniem art. 81 ust.1. przez obszar ten rozumie sie:
1) przewidywany teren, na ktérym badzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujacy sie w odlegtoéci 100m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktérych wwyniku realizacji, eksploatacji lub uZytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakoéci érodowiska, lub
3) dziatki znajdujace sia w zasiagu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére
moZe wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomoéci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.

Od przedmiotowej decyzji przystuguje stronom odwo’ranie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdar’rsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 — 824 Gdaﬁsk, za
poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.
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Obwieszczenie nastapito dnia: 21 .04.2022r.

