Sztum, dnia 8.01.2015 r.
GKVII.6220.17.20.2012

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM ROZPOZNANIU SPRAWY

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1, art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku sygn. akt SKO Gd/4734/14
z dnia 19.12.2014 r., zawiadamiam o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
polegając ego na: „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z drogami
dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną, przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej”,
zlokalizowanych na działkach nr 89/3, 90, 91/5, 91/2, 92 obręb Koniecwałd i 75/1, 76/1 obręb Kępina
gminie Sztum, z wniosku Eko Park X Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

w

Gdańsku,

decyzją

nr

sygn.

akt

Gd/4734/14

z dnia 19.12.2014 r. orzekło o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr
GKVII.6220.17.18.2012 z dnia 17.10.2014 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w całości i przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia. Planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco

oddziaływać

na

środowisko

(Dz.

U.

Nr

213,

poz.

1397

ze

zm.),

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz.
817), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: instalacje
wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1
pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m
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Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony
niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Sztum (pokój nr 54
– II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Powyższą informację podano także do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Sztum, Sołectwa Koślinka oraz zamieszczono ją w witrynie internetowej
www.ekoportal.gov.pl oraz www.bip.sztum.pl

Otrzymują:
1. Eko Park X Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa,
2. Strony postępowania (dane w aktach sprawy),
3. Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku,
4. GKVII wm.
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