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Pl. Św. Wojciecha 5
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OBWIESZCZENIE

Działając  na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 33, art. 36, art.  73 ust. 
1, 74 ust.3 , art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o  
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (t.j.  Dz.U.  z  2020r  poz.  283  z  późn.  zm.)  w związku  z 
toczącym  się  postępowaniem  administracyjnym  w  sprawie  oceny  oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:  budowie Fermy drobiu 
oraz  infrastruktury  towarzyszącej  obejmującej  budowę  zbiornika  naziemnego  do 
magazynowania  produktów  naftowych,  zbiorników  na  olej,  instalacji  do 
magazynowania  stałych  surowców  energetycznych  oraz  zespołów  urządzeń 
umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne  systemy  zasilania  wód 
podziemnych  o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h - na działce 40/2 
obręb  Sakówko,  gmina  Pasłęk  oraz  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 Burmistrz Pasłęka

zawiadamia
że:
–w dniu 16.11.2020r. do tut. Urzędu wpłynęły 2 pisma od stron ww. postępowania 

wyrażające sprzeciw wobec planowanej budowy fermy drobiu na działce nr 40/2 
obręb Sakówko gm. Pasłęk,

–w dniu 16.11.2020r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z uzasadnieniem Spółki Sand 
Valley  Company  z  Rzecznej  gm.  Pasłęk  o  uwzględnienie  Spółki  jako  strony 
przedmiotowego  postępowania,  który  zostanie  rozpatrzony  przez  organ 
prowadzący postępowanie tj. Burmistrza Pasłęka,  

–w dniu 19.11.2020r. do tut.  organu wpłynęło pismo  Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg  znak ZNS.4452.1.50.2020.AK.1 
zawiadamiające  o  przedłużeniu  terminu  załatwienia  wniosku  o  wydanie  opinii 
dotyczącej ww. przedsięwzięcia,

–w dniu 19.11.2020r.  do tut.  wpłynęło pismo – wezwanie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie do złożenia wyjaśnień i  uzupełnień informacji 
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wezwanie 
przekazano inwestorowi wraz z pismem o przedłożenie żądanych uzupełnień,

–w dniu  20.11.2020r.  Do organu  prowadzącego postępowanie  pismem znak:  OŚ-
PŚ.7220.14.2020 wpłynęła negatywna opinia Marszałka Województwa w zakresie 
planowanej  realizacji  Fermy drobiu  na działce nr  40/2  obręb 037  Sakówko gm. 
Pasłęk,

–w  dniu  24.11.2020r.  do  tut.  Urzędu  wpłynęło  postanowienie  znak: 
GD.RZŚ.435.400.2020.MBC.1  zawierające  uzgodnienie  realizacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  wydane  przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 
Wodnej  w Gdańsku  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 
10  k.p.a.  tj.  do  czynnego  w  nim  udziału  w  każdym  jego  stadium,  o  możliwości 
zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w tej sprawie (w tym z ww. 
dokumentami), a także o możliwości składania uwag i wniosków, które zostaną
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rozpatrzone przez Burmistrza Pasłęka. Wnioski i uwagi można składać osobiście (w 
sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pok. nr 1),  drogą korespondencyjną za 
pośrednictwem Poczty Polskiej, lub drogą elektroniczną. Kontakty : telefoniczny  tel: 55 
248 20 01 wew. 22 w godz.  od 730  do 1530,  e-mail:  kazimierz.lipnicki@paslek.pl lub 
paslek@paslek.pl,  Urząd  Miejski  w  Pasłęku,  Pl. św. Wojciecha 5,  14-400  Pasłęk w 
terminie 21 dni od  dnia 09 grudnia 2020 roku  tj. od dnia ogłoszenia niniejszego 
zawiadomienia.
   Zawiadomienie o postępowaniu w toku podano do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku w tym w  miejscowości 
Sakówko i  Krosno gmina Pasłęk oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji  Publicznej 
(www.bip.paslek.pl). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 osób i w 
związku  z  tym  zastosowanie  znajduje  art.  49  k.p.a   tj.  zawiadomienie  stron  poprzez 
zawiadomienie publiczne.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów  załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych  w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski
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