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Malbork, dn. 11.07. 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 10§ 1, art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2018 r. Dz. U. poz. 2081) zwanej
dalej OOŚ,
Wójt Gminy Malbork
zawiadamia strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z dnia 7 maja 2019 r. (data wpływu
do tut. urzędu 08. 05. 2019 r.) złożonego przez Pana Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą Earth energy Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś
Malborska V o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem".
Przedmiotowe przedsięwzięcie wnioskodawca zakwalifikował jako mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko na podstawie §3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jedn. z 2016 r. Dz. U.
poz. 71) - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane
oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 OOŚ tutejszy organ wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem
tego organu wymagane.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 OOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie, z którym
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10§ 1, art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 2096 ze zm./ do uprawnień strony należy prawo
do informacji o wszczęciu postępowania i innych czynnościach podejmowanych przez organ administracji
publicznej, zgłaszania wniosków dowodowych, czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu
w akta sprawy (sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów), żądanie uwierzytelnienia odpisów lub kopii
akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony, jak również wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pokój nr 12,
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 - 15:30, w piątek w godz. 7:00 - 13:00.

Otrzymują:
1. Krzysztof Krukowski Earth energy Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów
2. Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
3. Urząd Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
5. strony postępowania - obwieszczenie na stronie: http://ugmalbork.mojbip.pl/, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Malbork oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wielbark Poligon (miejsce
lokalizacji inwestycji)
6. a/a

