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OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Pszczółki, działając na podstawie art. 33 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niniejszym
informuje o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 7 MW
w miejscowości Różyny, dz. nr ewid. 279/3”
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.05.2013 r. na wniosek inwestora – firmy F - Energy
Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Kczewo 80, 83-304 Przodkowo. Zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 4 ww.
ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej
sprawie jest Wójt Gminy Pszczółki.
Z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wynika obowiązek zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu
Gdańskim w rozpatrywanej sprawie.
Wójt Gminy Pszczółki, po uzyskaniu przedmiotowych opinii, w dniu 1 lipca 2013 r. wydał
postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
projektowanego przedsięwzięcia.
W dniu 10.07.2013 r. Inwestor przedłożył w tut. urzędzie raport o oddziaływaniu na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia. Raport został uzupełniony przez Inwestora w dniu 17.09.2013 r.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), warunki realizacji
przedsięwzięcia zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim (Opinia nr SE.ZNS-80.491.5.2013 z dnia 26.07.2013 r.) oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4242.88.2013.ES.3
z dnia 22.10.2013 r.).
Zgodnie z art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.
Dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały umieszczone,
zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie
www.ekoportal.pl.
W związku z powyższym Wójt Gminy Pszczółki informuje o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, pokój nr 16, w godzinach
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8 – 15 oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia,
tj. od 08.11.2013 r. do 28.11.2013 r.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pszczółki przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1)
Biuletyn Informacji Publicznej UG w Pszczółkach, bip.pszczolki.pl;
2)
tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pszczółkach;

3) tablica ogłoszeń w miejscowościach: Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Rębielcz, Różyny, Skowarcz, Ulkowy, Żelisławki.

