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OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
stron c) zebranych d0kumenta‘ch i materiatach prz'ed wydaniem' decyzji

Zgodnie 2 art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 r., poz. 735 2:: 2m), w zwiazku
z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa wolnostoiacej fanny fotowoltaicznej
o mocy d o 8 MW lub wolnostojacych farm fotowoltaicznych o lqcznej mocy d o 8 MW
wraz z infrastrukturq towarzyszacq realizowanych etapowo Iub w catoéci na dziaikach
ewidencyjnych nr 328I9, 328/10, 328/11, obreb Uénice, gmina Sztum, powiat sztUmski”.
na wniosek SIG FOTOWOLTAIKA 1 Sp. z 0.0., p1. Marsza1ka J. Pitsud'skiego 2, 00-073
Warszawa.

informuje. 2e
‘zostaé zebrany material dowodowy ni’ezbedny do wydania decii
o érodowiskowyéh
uwarunkowaniach. w zwiazku z czym wszystkie strbny postepowania majq moztiwoéé
wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgiaszanych 2adaﬁ,
zapoZnania sie z dokumentacja sprawy, a takZe z moZIiwoécia sktadania uwag i wnioskéw
w hiniejszej 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 poniedzia1ek, wtorek i c2wartek w gOdzinach 7.30 — 15.30. w érodew godzinach 7.30 a 17.00
i piatek w godzinach 7.30 — 14.00 w terminie 7 (hi od daty otrzyrnania niniejszego
zawiadomienia.

Zgodnie 2 art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029): ,,Strona
postepowania
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przysluguje prawo rzeczowe do nieruchomoéci
znajdujacej sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziakywaé przedsiewziecie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawce, z zastrzeieniem art. 81 ust. 1, przez obszar ten
rozumie sie:

1) ptzewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz Obszar
znajdujqcy sie w odlegioéci100m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktérych wwyniku realizacji, eksploatacji Iub uzytkowania ptzedsiewziecia
zostalyby ptzekroczone standardy jakoéci érodowiska, lub
3) dzia1ki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzia1ywania przedsiewziecia. ktér'e

moie wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomoéci, zgodnie z jej
aktu'alnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie 2 art. 74 ust. 3 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziaie
spoieczeﬁstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na érodowisko
(tekstjednoiity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)jezeii Iiczba stron postepowania o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 1O stosuje sie przepis art. 49 ustawy z dni‘a
14 czewvca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zgodnie, z ktérym zawiadomienie stron o decyzjach i innyc‘h
czynnoéciach organu administracji publiczne] moZe nastqpié w formie publicznego‘
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogioszenia zwyczajowo przyjetej w danej
miejscowoéci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie lnformacji Pubiicznej na stronie
podmiotowej wiaSciwego organu administracji publiczne}.
Zgodnie 2 art 49 § 2 zawiadomienie uwaza sie za dokonane po upiywie czternastu dni
od dnia, w ktérym nastapiio publiczne obwieszczenie, inns publiczne Ogioszeni'e lub
udostepnienie pisma w Biuletynie Inforrnacji Publicznej.

IObwie'szczenie

nastqpiio dnia: 02082023,

