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OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
stron o zebranych dokumentach i materiaiach przed wydaniem decyzji

Zgodnie 2 art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (tekstjednolity:Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), wzwiazku
z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiawziacia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,PV Koélinka”
wraz z infrastrukturq towarzyszqca o iacznej mocy d o 18 MW”, przewidzianego do
realizacji na dziaice nr 106 i 108, obreb Koéiinka, gmina Sztum, na wniosek PV Construction
Sp. z 0.0., ul. Sioneczna 80, 42—350 Pustkowie Lgockie.
informuje, ie

zostai zebrany materiai dowodowy niezbedny do wydania decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach, w zwiazku z czym wszystkie strony postepowania maja moZliwoéc’:
wypowiedzenie sie co d o zebranych dowodéw i materiaiéw oraz zgiaszanych Zadar’i,

zapoznania sie z dokumentacja sprawy, a takZe z moZIiwoécia skiadania uwag i wnioskéw
w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzedzie Miasta i Gminy
Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokéj nr 58 (ll pietro), te|.: 556406384,
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 w terminie 3 dni o d daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
Zgodnie 2 art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeﬁstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziaiywania na érodowisko (tekst jednoiity:Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.): ,,Strona
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest
postepowania
wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu przysiuguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci
znajdujacej sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziaiywaé przedsiewziecie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawca, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1, przez obszar ten
rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujacy sie w odiegioéci 100m od granic tego terenu;
2) dziaiki, na ktorych wwyniku realizacji, eksploatacji lub uZytkowania przedsiewziecia
zostaiyby przekroczone standardy jakoéci érodowiska, lub
3) dziaiki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziaiywania

przedsiewziecia, ktére

moZe wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomoéci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie 2 art. 74 ust. 3 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczer’rstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaiywania 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 sie 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 publiczne] moZe nastapié w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej
miejscowoéci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie
podmiotowej wtaéciwego organu administracji publicznej.
Zgodnie 2 art. 49 § 2 zawiadomienie uwaZa sie za dokonane po uplywie czternastu dni

od dnia, w ktérym nastqo

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogioszenie lub

udostepnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej.

Obwieszczenie nastqpiio dnia: 18.05.2022r.
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