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OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania

Zgodnie 2 art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 cizerwca 1960 r. . Kodeks postepoWaniia
administracyjneg‘o (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 26 zm.) w zwiazku 2 art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowi'sku ije‘go ochron'ie.
udziale spdeczeﬁstwa

w ochronie érodowiska oraz o orcenach oddziakywania na érodowisko

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia sie strony o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
”Budowa

wolnostojqcej elektrowni fotowoltaicznej o mocy d o 7 MW lub wolnostojqcych

elektrowni fotowoltaicznych 0 home] mocy d o 7 MW wraz z infrastrukturq towarzyszacq
reaﬁzowanych etapowo l u b w caioéci na dziaikach ewidencyjnych n r 113/7, 113/10,
328/3, 328I16, 328/19 obreb Uénice (gmina Sztum, powiat sztumski)”, na Waiosek SIG

FOTOWOLTAIKA 1 Sp. ,z 0.0.. pl. Marszaﬁka J. Piisudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Jednoczeénie inform'uje, 2e zgcdnie 2 art. 64‘ uSt. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika

20081.9.

0 udostepnianiu infonnacji o érodo‘wisku i jego ochronie, udziale spoleczeﬁstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziaania
31029)

na érodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.

tutejszy organ wystapi do Regionalnego Dyrektora Ochrony SrodOwiska w Gdaﬁsku’,

Paﬁstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

oraz Paﬁstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Eiblagu oopinie w sprawie abowiqZku
przeprowadzenia oceny oddzia1ywania na érodowisko dla planowanej inwestycji.

Jednoczeénie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuje
wszystkie strony postepowania o moiliwoéci’ zapbznania sie z dokumentacja spraw'y,
sktadaniem uwag i wnioskéw w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzedzie Miasta

i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39. 82—400 Sztum. pokéj nr 58 (II pietro), w poniedziaiek,

mere-k i czwartek w godzinach 7.30 — 15.30, w érode w godzinach 7.30 4—.17.00 i piatek
w godzinajch 7.30 - 14.00.

Zgodnie 2 art. 74 ust 33 ustaWy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku ijego ochronie. udziale Spcxeczer’lstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziawania

na ér’odowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022K. p0z. 1029):

”Strong

posfepowania w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest:

wnio$kodawca oraz podmiot, ktéremu prz’ysiuguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci

zn'ajdujacej sie, w obszarze, na ktéry bedzi'e oddzia+ywaé przedsiewziecie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawee, z zastrzeZeniem art. 81 ust.1. Przez obszar ten

'rfOz-umie sie:
1) przewidywan‘y teren, na ktérym bgdzie reafizowane pr‘zedsieWzigeie, era: Obsia‘r'
znajdujacy sie w odlegéoéci100m od granic tego terenu;
2) dziaiki, na ktérych wwyniku realizacji. eksploatacji Iub uzytkowania przedsinigcia
zosta’ryby przekroczone standardy jakoéci érodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewzieci-a, kmre‘

moZe wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomoéc’i, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.".

Zgodnie 2 art 74 05L 3 o udostepnianiu informaCJi o
spoleczehstwa w ochronie érodowiska era:

vérod‘owisku

i je‘go Ochroni'e, udz’iale

0 ocenach oddziatywania na érodowisko

(tekStjednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) jeZeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje sie prze‘pis art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r., poz. 735 2e zm.) ZQOdnie. z ktérym zawiado‘r‘niéni'e strOn o decyzj‘ach i innych c2ynnoéciach
organu administracji publicznej moie nastapié wfom1ie publicznego obwieszczenia, w innej‘

fermie publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowoéci Iub przez’
udOstgpnienie pisma w Biuletynie 'lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej w1aéciwego
vorganu

administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za do‘konane po up1ywi'e czternaSt‘u

dni od dnla, w ktbrym nastapito p’ubliczne obwieszczenie. inne publiczne ogfoszenie lubr
udostepnien‘ie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczen‘ie nastapﬂo dn'ia: 25105202212
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