
ul. Wawelska 52/54,  00-922 Warszawa;  tel. (22) 36-92-449, faks (22) 36-92-460,  www.gov.pl/klimat
Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DGK-WD-I.710.1.2022.RS Warszawa, dnia  07-04-2022 r.
1979475.7293474.5842617

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – zwanej dalej: „K.p.a.”), w związku z art. 80 ust. 1 
i ust. 3, art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1420 ze zm. – zwanej dalej Pgg) zawiadamiam, że na wniosek MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW 
Bałtyk III Sp. z o.o., Minister Klimatu i Środowiska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno – 
inżynierskich na obszarze korytarza kablowego dla odbioru energii z morskich farm wiatrowych 
MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, na odcinku od wyjścia kabla na ląd do stacji elektroenergetycznej 
400/110 kV Słupsk GPZ Wierzbięcino, gmina wiejska Ustka i wiejska Słupsk powiat słupski, 
woj. pomorskie”.

Roboty geologiczne projektowane są w obrębie następujących nieruchomości:

 nr 105, 164/19 i 274 obręb Bruskowo Małe, gmina Słupsk,
 nr 158/2 i 158/3 obręb Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk,
 nr 296, 306/3, 307/2,322 i 353 obręb Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk,
 nr 148/3, 148/4, 194, 225, 226, 227, 231, 233, 236/1, 236/2, 237, 240/4 i 278 obręb Pęplino, 

gmina Ustka,
 nr 6/21, 24/8, 28/6, 78/10, 79/8, 79/10 obręb Duninowo PGR, gmina Ustka,
 nr 162/1, 173, 177, 207, 249, 308/2, 318, 322, 323, 329, 332 i 334 obręb Lędowo, gmina 

Ustka.

Stosownie do art. 80 ust. 3 Pgg, stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są wnioskodawcy 
oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) ww. nieruchomości gruntowych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a., zawiadamiam, że określonym powyżej stronom 
przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski 
i zastrzeżenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Departamencie Geologii i Koncesji 
Geologicznych, po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefonicznie. 

Sprawę prowadzi p. Rafał Sarkady, e-mail: rafal.sarkady@mos.gov.pl, telefon: (22) 369 21 64.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, zachęcam do ograniczenia osobistych wizyt w siedzibie Ministerstwa. 
Informuję, że na wniosek Strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska może udostępnić kopie cyfrowe 
wskazanych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Ustka oraz Urząd Gminy Słupsk.

Z upoważnienia Ministra

Jolanta Maj
Zastępca Dyrektora
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
/ – podpisany cyfrowo/
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