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GKOŚ.6220.17.2019 

 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Chełmża  

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

 

 Na podstawie art. 10, 41, 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), art. 73 ust. 1 i art. 

74 ust. 3 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 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), Wójt Gminy Chełmża 

 

zawiadamiam strony postępowania, 

że na wniosek z dnia 26 września 2019 r.  SOLAR INWEST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  

ul. Rysia 1, 87-100 Toruń, wszczęte zostało w dniu 27 września 2019 r. postępowanie  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - Kuczwały 1 o mocy do  

1 MW na działkach nr 172/1 oraz nr 172/2 w miejscowości Kuczwały, Gmina Chełmża. 

Przedsięwzięcie dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej na powierzchni około 1,8 ha, na którą 

składać się będzie około 3076 szt. paneli fotowoltaicznych, drogi wewnętrzne, infrastruktura 

naziemna i podziemna, linia kablowa energetyczno - światłowodowa, przyłącza 

elektroenergetyczne, kontener stacji transformatorowej wyposażony w transformator, 

konwentery - 18 sztuk oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową  

i eksploatacją elektrowni.  

 

Ponadto informuję, że wystąpiono do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Toruniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego osoby którym przysługuje status strony mają prawo do 

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy,  

a także składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,  

87-140 Chełmża pok. nr 18, w godzinach pracy jednostki. Strona ma prawo sporządzania 

notatek z akt sprawy, kopii lub odpisów. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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, przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71)  



-  „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 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” 

i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chełmża. 

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony 

oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zaniedbanie obowiązku określonego w § 1  

i doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem zgodnie z § 2 ma skutek prawny. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowości Kuczwały, a także na stronie internetowej 

www.gminachelmza.pl/BIP/ochrona środowiska/ogłoszenia i komunikaty - w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Chełmża. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11 października 2019 r.  

 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

mgr inż. Ewa Pudo 

Sekretarz Gminy 
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