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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Czerska
podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu 
procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie Elektrowni 
Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 74 (obręb 0001) 
w miejscowości Czersk, gmina Czersk”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. Organu 
w dniu 6 marca 2023 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie Elektrowni 
Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 74 (obręb 0001) 
w miejscowości Czersk, gmina Czersk”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 24.03.2021 r. 
o wydanie decyzji o środowiskowych dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja należy do  
przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2, pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 
20 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1839).

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego 
przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości zapoznania się z w/w 
dokumentacją, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia 
w Wydziale Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Czersku pokój nr 21, w godzinach pracy 
Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 07 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 roku 
można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany 
adres siedziby urzędu lub podany adres poczty elektronicznej (e mail:urząd_miejski@czersk.pl) bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. Ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną 
beż rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez 
Burmistrza Czerska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:
1. Strona internetowa www.czersk.pl
2. Tablica ogłoszeń UM w Czersku
3. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia: Przewodnicząca osiedla nr 2 

Chojnickie.
4.  a/a MB.
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